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Nr. 8378,1089011655267,16775171 10, IAN. 2019
Către : SC EDIL PROIECT SRL
B-dul Hristo Botev nr. 27, sector 3
Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1
Reťeritor Ia Iucrarea: Mutare i redimensionare branament de apă potabilă .i racord de
canalizare Ia imobŰul din str. Jean Louis Calderon sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1655267/28.08.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 8378/29.08.2018, completată cu documentaţia înregistrată Ia
P.M.B. cu nr. 1677517/05.11.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 10890/06.11.2018, prin
care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării: „ Mutare I redimensionare
branament de apă potabflă I racord de canalizare Ia imobilul din str Jean Louis Calderon
nr. 80, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a
planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor
de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în
urma veriflcării efectuate pe teren în data de 17.12.2018, s-a constatat că Iucrarea se va
executa pe o lungime de lOm (bransament) + 6m (racord), astfel:

• din conductele existente in carosabilul str. Jean Loius Calderon, perpendicular,
până Ia aproximativ 2m i 4m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
Tn urma analizăhi dosarului, în conformitate cu 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 lucrârilor menţionate.

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

La flnalizarea Iucrărilor aveţi obiigaţia aducerii terenului la starea iniţială.
Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii i ldentităţii

Naţionale, iar în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit
de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe
timp friguros, conform celor speciflcate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind
aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure$i".

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

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emitehi.
DIRECTOR EXE5UZ(V, !ntocmit:
SirnonaMaj$gP& In%,$RASCA
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Nr. 8741,1136311658060,16833031 1 ą IAN. 2U1
Către : D-na

Spre ştiinţă:
P54 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi
B-dul Mei'alurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

Referitor Ia Iucrarea: Alimentarea cu energie electrică & imobilului situat pe os.
Giurgiului. parter, sector 4, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 165806010609.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 8741/07.09.2018, completată cu documentaţia înregistrată Ia
P.M.B. cu nr. 1683303/22.11.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 11363/23.11.2018, prĺn
care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării: Alimentarea cu energie
electrică a imobflului situat pe .şos. Giurgiului nr. 119, bI. 11, sa 7, parier, sector 4, conform
documentaţiei depuse (C.U. nr. • a planurilor anexate şi Memoriului
tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureşti, Avizele/acorduhle individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, informare DGL
sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 30.09.2014, s-a
constatat că Iucrarea se va executa pe o Iungime de 12m, astfel:

• din nisa existentă a blocului, până Ia imobilul alimentat.
• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
b urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 30412009 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
b perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de

acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp
friguros, conform celor specificate in Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind
aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure$i".

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

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.
DIRECTQR EXEGUflIĹ
Simona-Maj3flOP4 Întocmit:

EXJQV11MPARASCA
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Către DI.

Spre ştiinţă:
PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public
Intrarea Odobe$i nr 5-7, sector 3

Referitor Ia lucrarea: AIimen tare cu energie electrică a imobUului cu adresa Drumul Gura
Cńvăţului

‚ sector 3, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1659439/12.09.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 8968/13.09.2018, completată cu documentaţia înregistrată Ia
P.M.B. cu nr 1682637/21.11.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 11329122.11.2018, prin
care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării: ‚Alimentare cu energie
electdcä a imobilului cu adresa Dwmul Gura Cńvăţului nr 30, sector 3" conform
documentaţiei depuse (C.U. nr.

‚ a planurilor anexate şi
Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de
PS3), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 18.12.2018, s-a
constatat că iucrarea se va executa pe o Iungime de 80m, astfel:

• din conducta existentă în carosabilul Drumului Gura Crivăţului, până Ia Iimita din
partea stângă a proprietăţii.

• fără afectarea vegetaţiei existente in aliniament.
În timpul executării acestei Iucräri aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arboriior de 1—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. în timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirealruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fĺ “modelată" în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fl secţionat sistemul
radicular aI acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei soiicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verif]cărilor 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 contravalorii
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 începerea execuţiei Iucrărilor.
La flnalizarea iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de

acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp

friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind

aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia lucrărilor de

infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

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

teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, liŁb.
MenVonăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau

toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiteńi.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simon ina POPA

‚%% !ntocmit:

Cf2q.&PAZASCA
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Nr. 9998,1094611668276,16779281 1 â I 2O1

ătre : DL -
— soflcită- ridicarëa exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiiră: -

ADP Sector 2 - Şos. Electrónicü nr. 44, ..sector 2

Referitor Ia lucrarea: Alimentare cu energie eíectrică a imobiluIöi'sjţuat itr. -Ruchiţa
sector 2, Bucureşti

- -

- -

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1658276/09.10.2018 şi ľaDirecţia de Mediu cu nr. 9998/10.10.2018, completată cu dďčumentaţia înregistrată laRM.B.cu ňr. 1677928/06.11.2018 .şi .Ia Direcţia de Mediu cu nr. 10946/07.112018, prinQ care solicitaţi avizul de specialitate privińd executarea Iucrării: „Alimentare cu energleelectrică a imobuului situat pe str Ruschita nr 67, sector 2", conform documentaţiei depuse
(C.U. nr

‚ a planurilor anexate şi Memoriului tehnic1 Clasarea
Notiticării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz favorabil emis de ADP
sector 2), vă comunicăm că, în urma verificărü efectuate pe teren în data de 17.12.2018, s-a
constatat că lucrarea se va executa pe o Iungime de 2m, astfel:

• din cablul existent în- trotuarul str Ruchiţa, până la limita din partea dreaptă a
proprietăţii.

• !ără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.
• In timpul executărU acestei lucrări aveţi obflgaţia 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, în dreptul arborilor din vecinătateá ţraseului lucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu(J distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic, In timpul lucrărilor constructorul va

O Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiuluľ arborĺlor şi rănireairuperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

rÎn cazul în- care reţeaua de branşare nu poate fi “modęlată° în scopul menţinerii
distánţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul éxecuţiei p&äte fľšecţionat sistemul

. radicular al acestora, defrişareaarborilor în cauză se va efectua numai dúpă óbţinęréa unui
aviz de speciaütate emis în baza unei sobcităn punctuale

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat -sistemul radiculár aI
metarialului dendroĺogic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse - Ia condiţii

• meteo nefavorabile.
Precjzăm că în cazul în care în urma veriticărflor ulterioare (24 luni de la finalizarea

lucrărilor) sé constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
- ‘?‘iucră'i, veţ aea c'bligaţ- înloci:rn ex€rnpIare4or uscate şi suportereä contravalorfl

eventualelor prejudicU produse prin prăbuşirea acestora
Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei

Iucrărilor menţionate.

ţłsa I IIBd. Regina Disabela nr 47, cod poştal O513. sector 5, Bucureşb, Rcmănia



Pentru orice modificarea apărută ulterior ęmiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia

solicitărfl revizuirfl avizului înainte de începerea Qxecuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerfl terenuluí Ia starea íniţia(ă.

Prezentul aviz esté valabil numai însoţit de avizul Ministerul CuiturH i Identităţii

Naţionale, iar în perioada 15 noiembrie - 1 5-martie, prezentul aviz este valabil nurnäi însoţit

de acordul administratorului domeniului pubic în care se specifică condiţiile de Iucru pe

timp friguros, conform celor speciRcate în Aíex nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privínd

aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizaréa coordonarea i e*ecuţia Iucrărilor de

infrastructură (tehnico-edilitare & stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti"

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Nőrŕnele de protecţie s spaţülor verzi de $
- teritonul Municipiului Bucureşti, art 4, Iit b

Menţionăm că in baza acestui aviz nu se execută łucrări de defrişare sau

tóaletara
— Prezentul ayiz aretermen4e valabilitate 1 an de Ia data emiterii.
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Către : SC APA NOVA SA
Str Tunań nr 60 A, clădirea Stefan ceI Mare, eĹ 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicä nr 44, sector 2

Referitnr in Iucrarea: Branşament de apă potabilă pentru imobilul situat pe str Agricultori
sector Z Bucure$i

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1682584/21.11.2016 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 11327/22.112018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea )ucrării: Branşament de apă potabilă pentru imobilul situat pe str Agricuĺtori nr
30, ap. 2, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. a
planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notiflcării nr, emisă de
Âgenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizeielacordurile individuale ale deţinătorilor
de reţele edilitare, aviz favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma
verificării efectuate pe teren în data de 17.12.2018, s-a constatat că Iucrarea se va executa
pe o Iungime de 2m, astfel:

• din conducta existentă în carosabilul str. Bâlciului, perpendicular, pánă Ia
aproximativ 2,5m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizării dosawlui, în conformitate cu 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 execuţioi Iucrărilor menţionate.

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

La flnalizarea lucrăhlor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de

acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMS 220/19.04.2018 privind
aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti'.

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

Menţionăm că în baia acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau
toaletare.

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

DIRECTOR E)ĘUfl'
Simona-MađńhaĐ-OPM

Întocmit:
Ej%1SCA

Red:RRJ3ex..20.12.2018 przentúI aviz a fost postat pe si(e-uI PMB 4'
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Direcţia de Mediu
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Nr. 1111411680012J
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L Q4tre:ĐI.
nr. --‚bI. ‚sç. ‚et. ‚ap ‚sector4

- Spre ştiinţă
ADP Sector 2 - Şos. Eţectronicü nr. 44,sector-2:

-

fleferitor Ja Iucrarew Branşament 4e apă potaiIă şi racord de canaiizare pentru imobUuĺ
situat pe sł,-. Sachelarie Visarion sector 2, Bucureşti -‘

Referitor Ia cererea dvs., înreglstrată la P.M.B. cu nr. 16BOO12/13.ĺ2.2O1şi I&
Direcţia Ué Mediu cu nr11114/14.11.2O18, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executaréa Iucrării: Branşament de apă potabflă i racord de canalizare pentru imobUul
situat pe str. SacheWrie Visarion nr. 43, sector 2, conform documentaUei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea NotificărU nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile

individuate ale deţinătorilor de reţeie edilitare, aviz favorabil emis de ADP sector 2), vă
• comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 17.12.2018, s-a constatat că

lucrarea se va executa pe o Iungime de 3m (bransament) ŕ 5ńi (racord), astfel:
din conductele existente în carosabilul str. Sachelarië Visarion, perpendicular, până
]a aproximativ 6m i Bm faţă de limita din partea stângă a proprietăţfl.

• fără-afectarea vegetaţiei existente îń aliniament. -

In timpul executării acestei 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, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizänd o tehnölogie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măśuri de pretejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănire&ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua dé branşare nu poate fi “modelată" în .copul menţinedi
distanţei faţă dé arborü din vecinătätëa sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul

-y rpdicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baža unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut çă. în cazul în care este secţionat sistemul radicular al
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagubé produse Ia condiţii
meteo nefavorabile. -

-

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulteriöare (24 luni de Ia finalizarea
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbon aflati în apropierea traseului
lucrä-i, veţ avea tbligaţä ¶n1ocrií exemplarclor uscate şi suportzrea ccntravalorü
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei
Iucrărilor menţionate.

I iIBd. Rena Eksabe!a nr 47, cod pcşlal 050013. sector 5. Bucureşti. RQmÜnIa



Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterü prezentului aviz, aveţi obHgaVa

solicitării revizuirii avizului înainte deinceperea execuţiei Iucrărilor.
La finatizarea lucrărilor aveţi obligaűa aducerii terenului Ia starea iniţială.

In perioada 15 noiembrie - 15 martie prezentul aviz este valabil numai însoţit de

acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe iimp

friguros conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind

aprobarea “Nőrmelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de

infrastructură.(tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriulMunicipiului Bucureti".

Nerespectarea celor menţionate Tn prezentul aviz de speçialitate, va fi sancţionată

conform H.CG.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie ‚a spaţiilor verzi de pe

teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, Iit.b.
-

MeĄţionărn, că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau

toa!etare.
Prezentui aviz are termen de valabilitate 1 an dë Ia data emiterii. -

ĐIRECTOR EXECUTJV,
Sirnona-Msriana POPA

— r

87.1AR i9

Red:P.R.I3ex.-20.12.201 8 prezentul aiz a fost postat pe site-ul PMB
pe data de

Ioi sii

Întocmit:
-

- íny,SCĄ

o
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •1ţţş..;:.:.;
Direcţia de Mediu .

POMANIA
701 B-2t1 0 SÁJDO WEU0Li

Nr. 1106511679659/ IOI N. 2Ü19

Către SCAVJPROĐ GRUP SRL -

Str.Ghioceinr. 1Ą sector2-

Spre ştUnţă:
ADP Sector 1 - 8-dul Poligrafieinr. 4, sector 1 4

Räferitor Ia Iucrarea: Branşänient de gaze naturale pentru imobilul situat pe Drúmul
Re9imentului ‚ secidŕ 1, Bucureşti

fleferitor Ia cererea dvs., înregistratä Ia P.M.B. cu nr. 1679659/12.11.2018 şi a
Direcţia de Mediu cu nr. 11065/13.11.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobflul situat pe DramuF
Regimentului nr. 24-28, sector - 1, conform documentauei :dppu5e (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea
NotificărU nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti1
Avize)e/acordurile individuale ale detinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de
ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării &ectuate pe teren în data de
11.12.2018, s-a constatat că Iucrarea se va executa pe o Iungime de 3,5m, astfel:

• din conducta existentă în carosabilul Drumului Regimentului, perpendicular, până
Ia aproximativ 25m faţă de Iimita din partea stängă a proprietăţU.

• în vecinătate nu există arborí plantaţi în aliniament.
In urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 30412009 jrivind

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem
cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrăriloŕ ménţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterU prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia inainte de începerea execuţiei Iucrărilor. -

La finalizarea Iucrărilor aveţi obflgaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
ln perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de

acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind
aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia lucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitaresi stradale) de pe teritoriul Municipiului BucuretiM

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
conform art 4, Iit, b din Anexa i Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţfllor verzi de peteritoriul MunicipiuluiBucureşti.

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

Prezentulaviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiferii.

DJRECTOREŹtSCIHW
Simona-MjÇj4Pkk. Întoçmit:

sPJS ÎH - - -- - Inşp1eía7e,.PARASCA

7
a ĺost postat pe site-uI PMB

pe dala de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI .1j;:%.-::.:;-;
Direcţia de Mediu

-

ROMAN IA
- l l 1-2013 l sLzaflzŤt3 ltPEt$t

Nr. 1105111678907/

Către : SC FAVEO CONSULTING SRL — soiicită ridicare exemplarului de Ia
registratura PMB

• Spre ştiinţă:'
-

PS4 - Ďhecţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Ćontrol - Servicii Spaţii
Verzi --

— B-dul Metälurgieinr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sectâr 4 - -

•
Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situaj pe str. Adierü

— sector4, Bucureşti
-

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată ia PM.B. cu nr.' 1678907/09.11.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 11051/12.11.2018, prin care solicitaţi avizuLdę specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Adierű nr. 32,
sector 4, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a planurilor
anexate şi Memoriului tehnic, Ciasarea Notificării nr, emisă de Agenţia
pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale aie deţinătorilor de reţele
edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării
efectuate pe teren in data-de 17.12.2018, s-a constatat că Iucrarea se va exećuta pe o
Iungime de 9m, astfel:

-

• din conducta exisientăln carosabilul str. Adierii, perpendicular, până la Iimita din
• partea stângă a proprietăţii.

• !ără afectarea vegetaţiei existente în aliníament.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor de 1—1 .5m, conform prevederilor SR 8591/1997 ReţeIe edilitare
subterane, Condiţii de amplasare.

Q Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendroiogic. In timpul Iucrărilor constructorui va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământuiui sau
altor-materiale -în- jurul trunchiuţui arborHor ţi rănirealruperea ramurHor arboriior prin
manevrarea utilajeiordin-dotare.

. -

In cazui în care reţeauä de branşare nu poate fi “modelată" în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborii din vecinätatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemui
radicular ai acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de speciafltate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

-

Precizăm c' în caiI in oaće în urn,a veriřicărilor-uiterioaće (24-iuni deia finaiiz€irea
iucrăriior) se constat uscarea sau prăbuşirea unor arbori afiaţi în apropierea traseului
iucrărü, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplareior uscate şi suportarea contravaiorii
eventualelor prejudicii praduse prin prăbuşirea acestora.

[arilDd. Regina Elisabota nr. 47, cod poştal Q5fl,sor 5. Bucurs, Român



Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei

Iucrărilor menţionate.
Pentru oricě ňtodificarea apărută ulterior emiterfl prezentului aviz, aveţi obligaţia

solicitărfl revizuirii avizului înainte de începerea ęxecuţiei Iucrărilor. -

La finalizarea Iucrărflor aveţi obligaţtä aducerfl terenului-Iaştarea iniţială. -

In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai îns®t-de
acordul administratorului domeniului pubIiČ în care se specifică condiţiile de lucru pe tirnp

friguros,- cQnform celor specificate in Anexa nr.3 la HCGMB 220fl9.04.2018 privind

aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de

infrastructură (tehnico-ëdilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti'.
Nerespectarea celor menţionate în prezenţul aviz de specialitateva fi sancţionată

conform H.CG.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţHlôr vatżi dë pe

- teńtoriul MunióipiuluiBucureşti, art4, Iit.b, r
r

Menţionăm că în baza acestui aviz nu seexecută Iucrări de defrisare sau

toaletare;
—

- Prezentul aiz are termen de valabilitate 1n de [a data emiteni .-

t

-
-Lt

- -r't-

1 -

Red;PRflex.-2012.201B - pmzontul aviz a f osl posiat pe site-ul PMB
pe dala de

DIRECTOR EXECUTIV,
Sim POPA

—1

Întocmit:

r
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI ‘i.%"'

Direcţia de Mediu
ROMANIA

- 1014 măÄzÎa'zLi

Nr. 11037116766281 1 O IAN. ?Ů
Către:SC APA NOVA SA
Str. Tunari nr. 60 A, ciădirea Stefan ceI Mare, et. 6-9, sector 2
Spre ştflnţă:
ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

-

. Referitor Ia Iucrarea: Branşament de apă potabilă i racord de canalizare pentru imobflul
situat $ Intrarea Epocii ‚ sectbr 1, Bucureşti -

-z Beîeńtor la ceTerea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr, 1676628/0811.2018 şi ia
Direcţia de Mediu cu nr. i 1037/09:11.2018, prin ôare solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea iucrării: Branşament de a'jă potabilă i racord de canalizaré pőntŕu imobilul
situat .pe Intrarea Epocii nr 14, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planuńior anexate.şi Memoriului tehnic, QJasarea
• - Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, . -

• Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor d reţele edilitare, aviz- dę .traseu ehiis de v

ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuatę pę teren in atä de
11.12.2018, s-a cdnstątat că Iucrarea se-vä executapę o Iungirne de 5m (branamnt).÷'.
4m (racord), astfel:

-

:.. -

din conductele existente în carosabilul (drum de pămârt) Intrării pân Ia
aproximativ2m si 5m faţă de Iimiĺa din partea stângă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi in aliniament.
ln urma analšzării dosarului, în conformitate cu H.CG.M.B. nr 304/2009 privind

Normele dé protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti, vă- facem
cunoscut avizul faVorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută uiterior emiterii prezentului ąviz,- aveţi obligaţia
solicitării revizuirü ädestuia înainte de începerëa execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerH terenului Ia starea iniţială. -

O
In periohda 15 noiembrie - 15 ńiadie, prezentul avizesfevalabil numai insoţit űe

acordul administratorului domeniuiui public în care se specifică coňdiţiile de Iucru pe timp
friguros, conform celor specificate in Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2016 privind
aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-ediHtare i stradale) de pe teritoriulMunicipiului Bucureşti".

Nerěspectarea celor menţiońate în -prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
conform árt:4, Iit, b din Anexa 1 Ia H•C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normeie de prctecţie a
šçaţiilor verzi de pe teritoriul Municijiului Sucureşti.

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

PrezentuI-avizřatermen de valabilitate 1 an'de Ia data emiterfl.
DJRECTOREX* L

Simona-Mariai
- Întoc î:

IaęRASCA

Red:P.R./3ex.-20.122016j1- preźtůEf'a fost pcstat pe síte-uI PMB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI .lť:•%.:.:

\O, Direcţia de Mediu
POMANIA
I9la 2Ol SABÂrCPJM MPPEUNA

Nr. 10887116774011 ° IAN. 201g

Către : SC ELECTRO TIRON SRL
Str. Lacul Ursului nr. 50, sector 6

Spre ştiinţă:
ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Extindere reţea electdcă în vederea alimentădi cu energie electäcă
a imobfluíui situat pe str Izbiceni ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.S. cu nr. 1677401/05.11.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 10887/06.11.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării:» Extindere reţea electrică în vederea alimentării cu energie electńcă a
imobflului situat pe str Izbiceni nr. 21, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea
Notificării nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan
de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în
urma verificării efectuate pe teren în data de 11.12.2018, s-a constatat că Iucrarea se va
executa pe o Iungime de 230m, astfel:

• din PT 2258 exitent pe str Luptătorilor, prin trotuarul nr. pare aI str. Lulptătorilor, apoi
prin trotuarul nr. impare aI str. Izbiceni, până Ia Iimita din partea stângă a prorpietăţii.

• fără afectarea vegetaţiei existente aliniament i în vecinătatea traseului.
In timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arboňlor de 1—1 .5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane. Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" in scopul menţinerii
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzătoh de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că in cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

Bd. Regina Elisabeţa nr 47, poşlal O5l 3, sedor 5, Buwreşt. Riân
-
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Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exempiarelor uscate şi suportarea contravalorii

eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.
Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei

Iucrărilor menţionate.
Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia

solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.
La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii i Identităţii

Naţionale, iar în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit

de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe

timp fńguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220119.04.2016 privind

aprobarea “Normelor pentru avizarea, autohzarea, coordonarea i execuţia lucrărilor de

infrastructură (tehnico-edilitare şÍ stradale) đe pe teritoriul Municipiului Bucureti".
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, arŁ4, Iit.b.

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

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

DIRĘJS$W'ÉXCUTN,
SJIÍŮIŐ4jrJń4DOPA

Întocmit:

In%aPSCA

/

07. IAN. 2019

- prezentul aviz a fast postat pe site-uI PMB
• pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI .fl..r...;.:...
Direcţia de Mediu

ROMAN IA
2i8%SÁUATC"$ ţ,9ţ;u

Nr. 10813116764981 10, IAN. 2019

Către : SC E-DISTR1BUŢIE MUNTENIA SA — prin — solicită
ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă:
ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Alimen tare cu energie electńcă a imobilului situat pe
str Aeromodelului .‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B, cu nr 1676498/01.11.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 10813102.11.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str Aeromodelului
nr 25, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acorduńie

individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 11.12.2018, s-a constatat că
Iucrarea se va executa pe o Iungime de 12m (lOm de stâlp + 2m prin săpătură), astfel:

• din stâlpul existent în dreptul imobilului alimentat, până Ia Iimita din partea dreaptă a
proprietăţii.

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arbohlor de 1—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edi(itam
subterane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. În timpul Jucrăriior constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

ĺn 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 fl secţionat sistemul
radicular aI acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemut radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei
Iucrărilor menţionate.
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Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia

solicitării revizuirii avizului înainte de inceperea execuţiei lucrărilor.
La finalizarea Iucrărilor aveţí obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de

acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp

friguros, conform celor specificate în Anexa nr3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind

aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia lucrărilor de

infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure$k'.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

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

teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, Iit.b.
Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau

toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona- aflana POPA

Intocmit:
In$8PA&ASCA

07. qţq

Red:P.RI3ex.-2O.12.2O1S prezenlul aviz a fosl pastat pe site-uI PMB
pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
POMANIA

91B DIS SAPBAÎĎM [MPDEUNÁ

1 0, AN. 2019

Către : SC GENERAL MPM IMPEX SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia
registratura PMB

Spre ştiinţă:
PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public
Intrarea Odobeti nr. 5-7, sector 3

Referitor Ia Iucrarea: Extindere reţea de distdbuţie a gazelor naturale .şi branamente pe
drum de acces, str Ilioara sector 3, Bucureşti

O Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1675533/30.10.2018 şi laDirecţia de Mediu cu nr 10730/31.10.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea lucrării: ‚‘ Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale i branşamente pe
drum de acces, str. Ilioara nr 54, sector 3", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea
Notificării nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan
de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de P53), vă comunicăm că, în urma
veriflcării efectuate pe teren în data de 23.11.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa
pe o Iungime de 146m, astfel:

• din conducta existent în carosabilul str. Ilioara, continuă prin carosabilul str. Ilioara pe
partea imobilelor cu nr. pare, până la aproximativ 20m faţă de Iimita din partea
dreaptă a proprietăţii.

• fără afectarea vegetaţiei existente in aliniament.
In timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor de 1—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 ReţeIe edilitare
subterane. Cond4'ü de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirealruperea ramurilor arborilor 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, defrişarea arborilor in cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al
metańalului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Nr. 1073011675533/
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Având în vedere ceie constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei

Iucrărilor menţionate.
Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentuiui aviz, aveţi obligaţia

solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La íinafizarea Iucrărüor aveţi obügaţia aducerii terenuiui Ia starea iniţială.

In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de

acordui administratorului domeniuiui public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp

friguros, conform celor specificate in Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind

aprobarea “Normelor pentru avizarea, autohzarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de

infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de speciaiitate, va fi sancţionată

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

teritoriul Municipiului Bucureştí, art.4, Iit.b.
Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau

toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emitehi.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simo ariäna POPA

Întocmit:
Insp.RoASCA

o

O 7. IAN. ?1)i9

Red;P.R.i3ex.-20.12.2018 prezentul aviz a Iost postat pe site-uI PMB
pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •il;•7..::.:...
Direcţia de Mediu

ROMAN IA
gle-2DIB SÁRBATOiM .PPELt.

Nr. 11332116827211 10. IAN. 2019
-

Către : SC A VI PROD GRUP SRL
Str. Ghiocei nr. 11, sector 2

Spre ştiinţă:
ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze pentru imobflul situat pe Drumul Regimentului
sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B, cu nr 1682721/21.11.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 11332/22.11.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrărü: Bmnşament de gaze pentru imobilul situat pe Drumul Reqimentului nr.
39-43, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. r /27641 din
02.08.201R. a pianurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notiflcării nr.

- l8 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile
individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 11.12.2018, s-a constatat că
Iucrarea se va executa pe o Iungime de 5,5m, astfel:

• din conducta existentă în carosabilul Drumului Regimentului, perpendicular, până Ia
aproximativ 6,5m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii.

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.
În timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arbohlor de 1—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 ReţeIe edilitam
subterane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se
va executa manuai sau utilizând o tehnoiogie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrolcgic. In timpui Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utiiajeior din dotare.

Tn 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, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuaie.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei
Iucrărilor menţionate.
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Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia

solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.
La finałizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de

acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp

friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind

aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de

infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Sucureti".
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

teritoriul Municipiului Bucureşti, arŁ4, lit.b.
Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau

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

DIREGTpRXECUTIV,
Si4?1-Mar(űsţ POPA
( !ntocmit:

¶!$anazcA

‚

o

07, IAN. 2019

Red:P.RJ3ex.-20.122018 - prezeniul aviz a fcst poslat pe sile-uI PMB

http://vpmb ro/inslilulíilprimariaědirectü/directia_r,ediuiavize arbori in çonsultarefavize arbori in consullarephp pe dala de
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Către : SC AW PROD GRUP SRL
Str. Ghiocei nr. 11, sector 2

Spre ştiinţă:
ADP Sector 1 - 8-dul Poiigraflei nr. 4, sector 1

Referitor Ia lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobUul situat pe str Nazarcea
sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1683395/22.11.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 11360/23.11.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilui situat pe str Nazarcea nr
66, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. din

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile

individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 11.12.2018, s-a constatat că
Iucrarea se va executa pe o lungime de lOm, astfel:

• din conducta existentă în carosabilul str. Nazarcea, perpendicular, până Ia
aproximativ 4m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii.

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arbońlor de 1—1.5m, conform prevedeńlor SR 8591/1997 ReţeIe ediĺitam
subterane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborHor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. În timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor mateňale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor 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 al acestora, defrişarea arborilor în cauzä se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma veriflcărilor ulterioare (24 Iuni de la finalizarea
Iucrăhlor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi in apropierea traseului
Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi supođarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei
lucrărilor menţionate.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 11360116833951 10. IAN. 2019
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Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentuIui aviz, aveţi obligaţia

solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.
La flnalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de

acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp

friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.042018 privind

aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de

infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

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

teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, Iit.b.
Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau

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

DIRECT CUTIV
Simonţî'ZI$OPÁ

o 7. iAN. 2019

Red:P.R./3ex.-2012.2018. prezentul aWz a fost pDstat pe siIe-uI PMB
php ‚ pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
POMAN IA

I B 2018! sĂ0ATC0.M !“PMUNÄ

Nr. 11361116833921 10. IÁN. 2019

Către : SC AW PROD GRUP SRL
Str Ghiocei nr 11, sector 2

Spre ştiinţă:
ADP Sector 1 - B-dul Poligraŕiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobUul situat pe str. JiuIui
- ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., mnregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1683392122.11.2018 şi la
Direcţia de Mediu cu nr. 11361/23.11.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Jiului nr 2 D,
sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a
planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor
de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma
verificării efectuate pe teren în data de 11.12.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa
pe o Iungime de 3,5m, astfel:

• din conducta existentă în carosabilul str. Jiului, perpendicular, până Ia aproximativ
0,5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii.

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.
ln timpul executării acestei 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, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se
va executa manuai sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular ai materialului dendrologic. În timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor 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, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarĺalului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei
Iucrărilor menţionate.
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Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia

solicitării revizuirii avizului înainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este valabil numai mnsoţit de avizul Ministerul Culturii i Identităţii

Naţionale, iar în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit

de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe

timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind

aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de

infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

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

teritoriul Municipiului Sucureşti, arŁ4, Iit.Ď.
Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona- OPA

!ntocmit:

Ins;:r!cA

1O7.lAłt&

Ređ:PR.I3ex-20.12.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
pe đata de

Bd. Reína Eiisabe!a nr. 47, cai poştal 050013, sector 5, Buaireş, Románia l l i1
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Către : SC E-DISTRIBUflE MUNTENIA SA - prin dI.
B-dul Ion Mihalache nr. 4 1-43, sector 1

Spre ştiinţă:
ADP Sector 1 - B-dul Poligrafîei nr 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Alimen tare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Fortunei nr
sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1683352/22.11.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 11386/23.11.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: ‚Alimentare cu energie electdcă a imobflului situat pe str Fodunei nr
56, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. a
planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti1 Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor
de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma
verificării efectuate pe teren în data de 30.09.2014, s-a constatat că Iucrarea se va executa
pe o Iungime de 15m (lOm pe stâlp + 5m săpătură), astfel:

• din stâlp până Ia aproximativ 0,5m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii.
• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
În urma analizării dosarului, în conformitate cu 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La flnalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Prezentul aviz este valabil numai insoţit de avizul Ministerul Culturii i Identităţii

Naţionale, iar în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit
de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe
timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind
aprobarea “Normelor pentru avizarea, autoňzarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 30412009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se exocută Iucrări de defrişare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.
DIRECTOR EĘCUŢJV,
Simona-Ma.

(( rppz
‚

Red:P.RJ3ex.20.%18r?ąiz
a fost postat pe stte-uI PMB Ohttp:IwpmbroJiniUj_'\ rectíUdirectia_mediu/avize_arboňJn_consultareiavize_arboriJn,consu!tarephp ‚ pe data de ‘4k'

____

‘4ue r J

Nr. 1138611 683352I

ĺntocmit:
fX,PARASCA

Bd. Regwia Disabeta ru. 47, cai poşl 050013, sed 5, Buaire$. Rom&Ja



o
o



.••e•. _.....

:.‘. %-‚rn..

-: •. •e.•

ŘOMÂNIA
- -

- 6 2219 ÇÁL9Ą w-an

Reŕeńtor Ia Iucrarea: Alimentare cu energie elecżrică a imobflului cu adresa str. Alexandru
Bocănet ‚ sector 5, Bucureşti

-

RelëHtör Ia cěrerea'dvs:, înregistrată Ia P.M.B. cu nŕ1689Ú8i1.12.2Ui8 i ia
Direcţia de Mediu u nr 11770/13122018, prin care sollcLtaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării'. „Alimentare cu energie electrică a imobílúlui mi adresa štr. A1exandru
Bocăne(nr. 25-29, sector 5", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurtlor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării
nr. emisă de Agehţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de
coordonare reţele edilitare, aviz de traseu ern de Administratia Străzilor), vă cdňiunrcăni
că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 18.12.2018, s-a ponstatat că Iucrarea se.
va executa pe o lungime de 258m, astfel:

--

• din cablul existent în trotuarul str. Danteiei, continuăprincrosabiIuIşţAIexandru
Bocăneţ pe partea imobilelor cu nr, pare1 până Ia mijlocul Iimitelor de proprietate.

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.
IniimpuLexecutărU acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor rniniriie faţă

de axul arborilor de 1—1 .5m, conform prevederilor SR 8591119Ú7 Reţeíe ediütare
subterane. Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptui arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendroiogic, se va evita depunerea pămäntuiui sau
altor materiale în jurul trunchiului arboriior şi rănire&ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

-

In cazul ln care reţeaúa de b?anşare nu poate fi “modëlată'T in scopul menţinerii
distanţér faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemül
radicular aI acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem öunoscut că îń cazul în öare este secţionat sistemuľ radicuiar aI
rnetarialuiui dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

-

Precjzăm că în cazui în care în urma verificărilor últérioare (24 Iuni de la finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
ucriii vei avs& obIigcia înlcuirii Q?empIa?elor uscate si suportarea cohtravaiorfl
eventualelorprejudicii produse prin prăbuşirea acestoa

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei
lucrărilor menţionate.

e

PRIMĂRIA MUNICJPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 11770/1689173/ 10. IÁřŁ ŻOB.

Către : SC MCC GENERAL PRO CONSTRUCT SRL
Şos. Giurgiului nr. ‘48, sector 4 - -

Spre ştflnţă:
Ađministraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr 1, sector i

1—

- -

- r.

:4
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• Pentru orice modificarea apărută ulterior emterH prezentului aviz, aveţi 6bligaţia

solicitării revizuirfl avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducedi terenului la starea iniţială. -

In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai insoţit de

acordul administratorului domeniului public in care se specifică condiţüle de Iucru pe timp

fiiguros, conform celor specificatajn Ane*anť3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind

äprobarea “Normelor pentru aQizarea, autorizareä, çoordonarea şi execuţ.ią iucrărűor de

infrastructură (tehnico-edilitare i stradalë)'de pe teritoriul Municipiului Bucurëti". -

Nrespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
‘

teńtoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b. -

Menţionăm că in baza acestui aviz nu se exećută Iucrări đe defrişare sau “

toaletare. -
:“‘

Prezentul aviiaŕe termen de valábilitatë 1an de la-dataernitěrii..

—‘: ĐIRECTOREXECUTIV, -

Simon ar paYOPA

cţ)

O7.IAN.2og

Red:P.R./3e.-2O122O1B - prezentul aviz a tcst paşlal pe ste-uI PMB
pe da(a de

Iť-H
- Întocmit:

-

EXť.4%SC4

—— I
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •1
Direcţia de Mediu .

ROMÂNIA
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Nr. 11179116810651
10. IAN. 2019-

Către:SCMIRALINSTĄLCOMPANVSRL
Aleea Marius Emanoiţ Buteică nr. 18-20, sector 3

Spre ştUnţă:
- AĐP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

: Referitor Ja Iucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazéior naturale i branamente p&
str. Siref, sector 1, Bucureşti

Refentor Ia cererea Jvs, îŕegistrată Î P M B ou nr 1681065/1511 2018 şi TaC\ Diřécţia d&Mediu cu nr. 11179/16.11.2018, prin care solicitâţi avizul de specialitate privind
execútarea Iucrării: »Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale ..yi branamente pe
str. Siret, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. •

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă
de Agenţia pentru .Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de coordonare reţele edilitare, aviz de
traseuemis de ADP sector 1), vă cornurücăm că, în urma verificării efectuate.pe teren-in
data de 11.12.2018, s-a copstatat că Iucrarea se va exęcuta pe o Iungiměde 9,5m, astfel:

• dih conducta existentă în carosabilul str. Siret, perpendicular, până Ia aproximativ
2,5m faţă de Iimita din partea dreaptă a imobilului nr. 14 din str. RdtauIui.

• !ără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.
-

In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă
de axul arborilor de 1—1.5m, contorm prevederilor SR 8591/1997 -Reţele edifltare
subterane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iuärărfl, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materialě în jurul twnchiului arborilor şi rănire&ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

In cazul înçare reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" îp scqpul menţinerii
distanţei faţă de arborU din ecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular aI acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectuawumai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

-
Iucrărfl, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorfl
evc.flualelcr preju2ii pre!L;se prląprăbu;irea ac-stora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei
Iucrărilor menţionata

Bd. Rgina Elisabeta nr 47. cod poştal O5l 3, sedor 5, Bucure, România



Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia

solicitărfl revizuirH avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. -.

La finalizarea Iucrăńlor aveţi óbligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

ln perioada 15 noiembrie - 15-martie, přezentu[ aiz este valabil numai însoţit de

acordul administratorului domeniului public în care se specifică conditflle de lucru pe timp

fdguros, conform celor specificate În Anéxa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind

.-aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţía Iucrărilor de

infrastructură (tehnico-edilitare ş stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti'.

Nerespectarea cetőr menţionate în prezenYul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Norméle dę. protecţie a spaţfllor verzi de pe

teritoriul Municipiului Bucúreşti, arL4, ľt.b. - -

Menţionăm că în baza acestui aviz nű se execută lucrări de defrişare sau

toaletaťe.
Prezentul aviz are termen de valabiJitate 1 an de la

4-

• -•%

• -

1

- — -.-.—

814L!(

Re&P.R./3ex.-.122Q18 - prezentul aviz a tosi postat pe ste-uI PMB
pe dala de

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

- -

data emiteriL

-‘ Intocmit: -.

anPSCA

Bd. Reina Eflsate2 nr. 47, cad poştal Q513, sectar 5, Gucureşli, Ramâna



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMANIA
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10. IÁN. 2019
Nr.111g111681474/

Către : SC MIRAL INSTALCOMPANY SRL
Aleea Marius ErnanoU Buteică nr. 8-2O, sector 3

-

Spretiinţă:
Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuta nr 1, sector 1

-

1;
..Í

ReferiÍDr ia iucrarea: Cantinvarea extinderü e(eIei publice dé apă potabflă din dreptui
capătului terminus (branament de apă potabilă aI c!ădirîi H) până Ia intersecţie cu
str Nn'a Tra;an, sector 3rBucueşti

-- 7 —

-- .
— —

—-—.——.— —:-._ -
:ť_.

C ReferitoĘla cere'ra dvs fnregiirá1ia P ľvtB cu nr 1681474/1611 2018 şi Ia
-. - Direcţia de Mëdiu cu nr. 11191/19.112018, prin care sólicitaţi avizul de specialitate privind

executarea Iucrării: „Continuarea extinderü reţélei publice de apă potabUă din dreptul
f capătului terininus (branament de apă potabilă aI clădirü H) până Ia intersecţie cu

str. Newa Traian, sector 3", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.
•a planurilor anexate şi Mëmoriului tehnic, Clasarea Notificării

nr. emisă de Agenţiä pentrirProtecţia Mediului Bucureşti, PIan de
coordonare reţele. edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm
că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 18.12.2018, s-a constatat că Iucrarea se
va executa pe o Iungime de 164m, astfel:

• în carosabilul Splaiului Unirii, pe tronsonul cuprins intre str. Morilor i str. Newa
Traian.

• !ără afectarea vegetaţiei existente in aliniament.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obflgaţia respării distanţelor minime faţă

de .axul arborilor de 1—1 .5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţe(e edilitare
subterane. Condiţii de amplasare.

O Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiiior din teren care să nu
distrugă sistemul radicular. aI materialului dendrologic. ln timpul Iuçrărilor constructorul va
lua măsuri deprotejäre a materialului dendrologic, se va evita depunęrea pământului sau
altor materiale - în juŕul trunchiului ărbórilor şi rănire&ruperea -rämurilor arborilor prin

— manevrarea utilajelor din dotare.
Tn cazul în çare reţeaua de branşare nu poate fi “modelată'! în ‘scopul menţinerii

distanţ& faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poatě fi secţionat sistemul
radicu)ar aI acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că in cazul în care este secţionat sistemul radicular al
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii
meteo nefavorabile.

Prëzzărn Tn cazul în czre în LJravercăriIo; ;jltericare (24kini deiafinaüzarea
lucrăillor) ie constată uscarea sau prăbuşirea unor aťboň aTlaii ln apropierea traseului
lucrării veji avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudlproduse prin prăbuşirea acestora

Bd. Regina Eis)eta nr 47, cod O5l 3, sector 5, Bucureşb. Rornânia IaiiI



Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabił execuţiei

Iucrărilor menţionate.
Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterfl prezentului aviz, aveţi obligaţia

solicitării revizuirH avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor;

- La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

In perioada 15 ndiembrie- - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai insoţit de

acordul adň,inistratorului domeniülui public îrítaŕe sa specifică condiţiile de lucru pe timp

friguros, cenform celor specificate în Anexänr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind t

aprobarea “Normeloř pentru avizarea, autotizrä:coordonarea i execuţia Iucrăriloŕde

infrastructură (tehnico-edilitare i stradaíe) de pe tritoriuI Municipiului BuciJreti".

Nerespectarea celôr menţionate în prâzeiitul aviz dé specialitate, va fi sancţionată

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

teritoriul Municipiului Bucureşti, arŁ4, Iit.b. r

Menţionăm in-baza acestui aviz nűš&•*eçută Iucrări de dětrişare sau - -

toalëtare. r h .

Prezentul aviz aćiermën de valäbilitate 1 an de lťdata émiterij.. I

DIRECTOR EXECUTIVĘ - --
.

SimonaMadana PŐPA
ÎntocmitrĄ EXEAcA

-
-

.H.t1r2. -:

-. •-.- .

Red:P.R./3ex.-20.12.2018
- prezcntul aviz a iost postat pe sha-ul

• po data da

-

-

t-t*U4

Bd. Regina EEsateta nr. 47, ccdpoştal O5l3. sectar 5, Bucure, România
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

—-___________
ţ ¶. \h»: ÎIflg

Nr.113311 1682722!

CĂTRE,
S.C. AVI PROĐ GRUP S.R.L.
Strada Ghiocei nr 11, sector 2, Bucuresti

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR i
Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureti

Referitor Ia Iucrarea: “Bransament de gaze naturale pe str Dirijorului i
sector 1, Bucureď

Având in vedere cererea depusă de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., inregistrată Ia P.M.B.
cu nr.1682722/21.11.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.11331122.11.2018, prin care se solicită
emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrăńi Bran.şament de gaze naturale pe
str. Dirűorului nr. ‚ sector 1, Bucuresti", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din
06.08.2018 emis đe Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de
vânzare autentificat sub nr. de notar pubbc Mone Gabdela OIga, Extras de
carte funciară de informare nr. ‚ Memoriu tehnic, Aviz de traseu
nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1, Clasarea notificării
nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, avize individuale
emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuţie Muntenia, Łuxten,
Netcity-Telekom, plan de incadrare în zonă), Iucrarea constă in:

realizare branament de gaze naturale nou, pozat subteran, redusă presiune, din PE
l00 SDR 11, Dn 32 mm, cu Iungimea de 6,0 m i a unui post de reglare-măsurare aferent.
BranamentuI proiectat va fi racordat Ia conducta de gaze naturale redusă presiune, din PE
100 SDR 11, Dn 1 25 mm, existentă în carosabilul din str. Dirijowlui. Traseul de pozare a
branamentuIui proiectat va tmversa parţial carosabiiul i trotuarul în dreptul imobilului cu nr.

din str. Dińjorului, Ia aproximativ 7,0 m de Iimita de proprietate stânga a acestuia.
Traseul de pozare a branamentuIui proiectat va fi realizat pe domeniul public, iar pozarea
conductei de bransament se va executa prin săpătură în anţ deschis, Ia adâncimea de 0,5-0,9
m.

2. Urmare a verificărfl efectuate pe teren în data de 27.12.2018 s-a constatat că pe traseul
propus pentru executarea Iucrării există spaţiu verde sub formă de platbandă cu Iăţimea de 0.8
m, Ia marginea trotuawlui aferent imobiiului alimentat, cu material dendrologic plantat în
aceasta.
ln proximitatea traseului bransamentului de gaze naturale propus se afIă 2 ex. pomi fwctiferi cu
O 10-15 cm, h=1,5-4,0 m.

În urma analizărh documentaţiei depuse i a verificărilor din teren, în conformitate cu
H.C.G.M.B. nr.30412009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţülor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei
iucrării menţionate.

Prezentul aviz este valabil cu respectarea următoarelor condiţü:

Bd. Regna Eisabew nr 47. cod poştal 050013, sector 5. 8uairU. ROmâÍE ľ
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- in proximitatea arbońlor Iocalizaţi în platbanda din trotuar săpătura se va

executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţfllor din teren care să nu distrugă

sistemul radicular aI materialului dendrologic.
- În timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului

dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia ceI puţin 1-1.5 m faţă

de arbori, respectănd standardele i normativele in vigoare, inclusiv SR 8591/1997-Reţele

edilitare subterane, Condiţii de amplasare.
- Este interzis: secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale

în jurul arborilor sau rănireairuperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare, reducerea

suprafeţei piatbandei din trotuar.
b cazul nerespectărü condiţiilor de mai sus, arborfl din proximitatea Iucrărfl pot fi pui in

pericol de prăbuire prin dezrădăcinare sau pot intra in declin biologic, In această sštuaţie, nu

suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin präbuşirea materialului dendrologic.

Dacă Ia verificările ulterioare (12 Iuni de Ia finalizarea Iucrărü) se constată uscarea sau

prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul Iucrărfl, aveţi obligaţia inlocuirii

exemplarelor uscate şi suportarea contravalorfl eventualelor prejudicb produse prin prăbuşirea

acestora.
Beneficiawl i Constwctowl Iucrărilor edilitare răspund de viabilitatea materialului

dendrologic (arbori, aóuti) situaţi pe traseul Iucrărilor, fiind direct răspunzători de eventualele

accidente şi pagube produse ca urmare a prăbuirii acestora, conform artlO, alin, 4 din

Anexa nr.1 Ia H.C.G.M.B. 220/2018 privind Normele pentru avizarea, autorizarea,

coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico - edilitare i stradale) de pe

teńtohul municipiului Bucure$i.
Precizăm că in baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de toaletare,

iar Ia ąnalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aduceńi terenului Ia starea iniţială.
In perioada 15 Noiembrie — 15 Martie, prezentul aviz va fi însoţit de avizul de traseul

emis de administratorul terenului pe care se efectuează Iucrarea, in care sunt menţionate

condiţüle de Iucw pe timp fńguros prezentate în Anexa nr.1 Ia H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru

aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de

infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure$i.

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

Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti

împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare i are aplicabilitate pe traseul propus in

acesta, Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrărfl ulterior emiterfl acestui aviz, aveţi

obligaţia solicitărü revizuirii înainte de inceperea execuţiei Iucrărü.
Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz va fi sancţionată conform art4, 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,

simoCaóá. POPA

Intocmit,
Exp. Daniela VOINESCU
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n PRIMARIA MUNICIP1ULUI BUCUREŞTJ
DirecţiadeMediu

Nr. 10001,11679ĺl668332,1687793/ 15. IAN. 2019
Cătće: E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA — prin Di. Hţý- solicită ridicare
exemplarului de Ia registratura PMB -

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Alimentares cu energie electrică a imobflului situat pe
str. Constantin Stere í -ţ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1668332/09.1Q2O18i Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 10001/10.10.2018, completată cu documentaţia inregistrată Ia
P.M.B. cu nr. 1687793/07.12.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 11679/10.12.2018, prin
care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea IJčrării: Aíimentarea cu energie
electrică a imobilului situat pe str. Constantin Stere nr. 42, sector 1, conform
documentaţiei depuse (C.U. nr. a planurilor
anexate şi Memoriuíui tehnic, Clasarea Notificărfl nr. emisă de Agenţia
pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizeĺeíacorđurile individuale ale detinătońlor de
reţele edilitare, aviz dętraseu emis de ADP sector 1),v cornunicăm că, în uŕma verificării
efectuate pe teren în data de 17.12.2018, s-a constatat că Djcrareą se va executa pe o
Iunginiqde4m, astfel:.%. - .- .---- - -::-:-.

• din cablul existent în trotuarul str. Constantin Steré, pân Ia limita de proprietate
a imobilului alimentat.

( -

• în vecinătatepu există arbori plantaţi în aliniâment.
În urma analizărH dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 3Ö472009 privind

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritóriul Municipiului Bucureşti, vă facem
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionata

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

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de

acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţüle de Iucru pe timp
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind
aprobarea “Normelor.pentw avizarea, autorizarea, coordonarea siexecuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehńicó-edilitare i stradale)depe tëritoriul Municipfúluř Bucureti".

Nerespectarea celor menţnate în preżntul áviz de specialitate va fi sancţionată
conform art 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie
a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defŕişare sau
toaletáre.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterU.
DIRECTOR EXE9%N. Întocmit:

«Simcna-Maria SW4i Exp. 1QXr PARASCA

Red:P.R./3ex.-Ü8.O1.20 9 entul postat pe site-uI PMB
http://www.pmbroľnttltutiil rlclt tiamedju/avjm_arborUn_çQnsuItareIai,..attod_irLconsuIaphp . pe
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„‘ PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţja de Mediu

Nr.11270116821 07/

CĂTRE,
S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C BEST ELECTROPROIECT S.R.L.
Strada Justiţiei nr. 58-60, pader, apt. 4, 040119, sector 4, Bucureti

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 4
DIRECT)A GOSPODĂRIRE LOCALĂ SECTOR 4
B.dul MtaIurgiei nr. 12-18, Grand Arena, eL 1, sector 4, Bucuresti

Scopul ĺucrăríi: “Alimentare cu energie electrică a imobîłului situat în strada SId.
Nicolae Belerciu, sector 4, Bucuresti"

Având în vedere solicitarea depusă de S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
prin S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L., înregistrată )a P.M.B. cu
nr.1682107/19.11.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.11270/20.11.2018, prin care se
solicită emiterea avizuiui de specialitate privind executarea Iucrării “ Aiimeniare cu
energie eiecidcă a imobiiului situat în strada SId. Nicolae Belerciu, nr sector 4,
Bucuretľ', vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din
04.10.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract
de vânzare-cumpărare aut. cu nr. de notar public Oana Teodora
Boca, Aviz tehnic de racordare nr i fia de soluţie aferentă
emise de E-Distribuţie Muntenia, Memoriu tehnic, Clasarea Notificării
nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz de
traseu nr. emis de Direcţia Gospodărire Locală din cadrul
Primăriei Sector 4, avize emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare i planuri
anexă Ia acestea, plan de încadrare în zonă), Iucrarea constă în:

. realizarea unui bransament electric nou trifazat prin pozarea subterană a
unui cablu tip DC4126ĺ14X, 3x10+6C, pe un traseu de Iungime=1,0 m în domeniul
public(Iungimea cabiului electric — 13,0 m). BranamentuI electric propus se va Iega Ia
LEA (Iinia electrică aeriană) existentă pe stâlpul din dreptul imobilului cu nr.18 din str.
Sld. Nicolae Belerciu. Traseul branamentuIui electric proiectat va porni de Ia stâlpul
existent, va traversa trotuarui din dreptul imobilului, până Ia BMPT (bloc de măsură i
protecţie) ce va fÍ montat pe proprietatea beneficiarului, Ia Iimita de proprietate a
imobilului alimentat. Pozarea bransamentului eiectric proiectat se va realiza Ia
adâncimea de 0,9 m, in anţ deschis de Iăţime 0,5 m (în trotuar).
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2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 13.12.2018, s-a constatat

că pe traseul Iucrărh sau in proximitatea acestuia nu există vegetaţie.
In urma analizărfl documentaţiei depuse i a constatăriIor din teren, în

conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privčnd aprobarea Normelor de protecţie a

spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil

executiei iucrării mentionate.
In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de toaletare, iar ia

inalizarea Iucrării aveţi obiigaţia aducerii terenului Ia starea iniţiaiă.
Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certif]catul

de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti

împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare, aplicabilitatea documentului fiind

pentru traseul propus în planul anexă Ia Certificatul de Urbanism. Pentru orice

modificare apărută în traseul Iucrărfl ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării

revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărfl.
Având în vedere că imobilul aflmentat se află in Parcelarea Progresul, aflată pe

Lista Monumentelor Istorice din 2004, reactualizată, poziţia 193, cod B-II-s-B-17915,

prezentui aviz este valabfl numai însoţit de avizul emis de Ministerul Cultudi i Identităţii

Naţionale, iar în perioada 15 Noiembrie — 15 Martie, în execuţia Iucrărilor se vor respecta

condiţHle de Iucru pe timp friguros menţionate în avizui de traseu aI administratorului

terenului, conform Anexei nr.1 Ia H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru aprobarea Normelor

privind avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură

(tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti.
Beneficiawl i constwctorui IucrărH vor fl responsabifl de execuţia Iucrărfl.
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 Municipiuiui Bucureşti.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

Întocmit,
Insp. Danieia VOINESCU

i 1. 1A1"

Red:D.V../3ex.(O.Ol2Ol9 - prezentul aviz a fost pcstat pe site-uI PMB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂTRE,
S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
prin

-

‚ sector 4, Bucuresti

Spre ştflnţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 2
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
os. Electronicü nr. 44, sector 2, Bucuresti

Scopul Iucrării: AIimentare cu energie electflcă a imobilului situat pe strada Erou
Ion Scorţan,s sector 2, Bucureştr

A urmare a solicitării depuse de S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A, prin Ana
— Maria Andrei, înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1683828/26.11.2018 şi Ia Direcţia de Mediu
cu nr.1 1428127.11 .2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind
executarea Iucrărfl “Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Erou Ion
Scortan, nr. sector 2, Bucurestf ‚ vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din
11.10.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Aviz
tehnic de racordare nr. i fia de soluţie aferentă emise de B
Distribuţie Muntenia, Memoriu tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă
de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz nr. emis
de Administraţia Domeniului Public Sector 2, avize emise de administratorii reţelelor
tehnico-edilitare i planuri anexă Ia acestea, plan de încadrare în zonă), Iucrarea constă
in:

. realizarea unui branament electric nou trifazat prin pozarea subterană a
unui cablu, 3x10+6C, pe un traseu de Iungime=4,0 m în domeniul public. BranamentuI
electric propus se va Iega Ia LEA (Iinia electrică aeriană) existentă pe stâlpul din
trotuarul aferent imobilului cu nr. din str, Erou Ion Scorţan. Traseul branamentuIui
electric proiectat va porni de Ia stâlpul existent, va continua prin trotuarul din dreptul
imobilului alimentat, până Ia BMPT 32 A (bloc de măsură i protecţie trifazat) ce va fi
montat Ia Iimita de proprietate cu domeniul public a imobilului alimentat, cu acces din
exterior. Pozarea branamentuIui electric proiectat se va realiza în trotuar Ia adâncimea
de 0,8 m, în anţ deschis.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 22.12.2018, s-a constatat
că pe traseul Iucrărü sau in proximitatea acestuia nu există vegetaţie.

In urma analizării documentaţiei depuse i a constatărilor din teren, în
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.30412009 privind aprobarea Normelor de protecţie a

Bd. Regiia Eitsabeţa nr 47. cod poştal 050013. sector 5, BuaireştĘ Romáiia
TeI: 021.30555.00
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spaţülor verzi de pe teritoríul Municipiului Bucureşti, vă ťacem cunoscut avizul favorabil

executiei Iucrării mentionate.
In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de toaletare, iar Ia

fĺnaíizarea Iucrărü aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

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

de Urbanism nr. emis de Primăria Sectowiui 2 Bucurefl

împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare, aplicabilitatea documentului fiind

pentru traseul propus în planul anexă Ia Certificatul de Urbanism, Pentru orice

modificare apărută în traseul lucrărü ulterior emiterü acestui aviz, aveţi obligaţia solicitărfl

revizuirii acestuia înainte de inceperea execuţiei Iucrărü.
ln perioada 15 Noiembrie — 15 Martie, Ia execuţia Iucrărilor se vor respecta

condiţhle de lucru pe timp friguros menţionate în avizul de traseu aI administratorului

terenului, conform Anexei nr.1 Ia H.C.G.M.B. nr.22012018 pentru aprobarea Normelor

privind avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia lucrărilor de infrastructură

(tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti.
Beneficiawl i constructorul Iucrării vor fi responsabili de execuţia acestei Iucrării.

Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz va fi sancţionată conform art4,

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.

Red:D.v..Jaex.107.01 .2019 - prĘzentul avz a fcst posţaL pe site-uI PMB

Întocmit,
Daniela VOINESCU

1 t IAN 1619.
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PRIMĂRIA MUNICIPJULUI BUCUREŞTJ
DirecŞade Mediu

l5HAk2ü

Către:SCAPANOVASA
- -

Str. Tunarinr. 60A, cíădiréatefan ceI Mare, et. 6-9, sector2 -

Spre ştiinţă: PS3-DADPServiciulAdministrarea Domeniului Public
-

Intrarea Qdobesti nr. 5-7, sector 3

Referitor Ia Iucrarea: Separare consum de apă potabilă pęntru apartamentul nr. 2, et. 1
din imobilul situat pe str. Lipscani ‚ secior 3, Bucureti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1685707/03.12.2018 şi la
Direcţia de:Mediu cu nr. 11542/04.12.2018, prin care sólicitaţi avízul de specialitaté privind

O executarea Iucrării: „Separąré consum de apă potabUă pentru apadamentul.nr. 2, t. 1 diń
imobflul situat pe str Lipscani nr 96, sector 3", conform docuńentaţiei depuse (C.U. nr

a planuriior anexate şi Memoriului tehnic, Ciasarea
Notificării nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediuiui Bucureşti,
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de
PS 3 ‚ avizul Ministerului Culturii nr )‘ vă comunicăm că, în urma
verificării efectuaie pe teren în data de 18.12.2018, s-a constatat că Iucrarea
executape o Iungime de 4m, astfel:

- á diń ćonducta existentăin carosabiiul str. JacquesEliasrperpendicuiar:până Ia
•..-aproximativ 15,5m faţă de Iimita diň pârterdréaţtă a proprietăţii.

în vecinătate nu există arbori plantaţi în aiiniament.
in urma ahalizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de'protecţie a spaţnlor verzi de pe teritonul Municipiului Bucureşti, vă facem
cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilâtńienţionate. r

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

Q La finaHzarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Q In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabii numai însoţit de
acordul administratorului domeniuiui pubflc în çare se specifică condiţiile de Iucru pe timp
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220119.04.2018 privind
aprobarea “Normelqŕ -pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i- execuţt iucrărilor de
infrăstwctiiră(tehnico-edilitare si stradale) de pe teritoriul Municipiului BucurĘsti"

Nerespectarea cëlor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
conĺorm ad. 4, Iit. t din Anéxa 1 ia H.C.S.M.B. nr 304/2009, privind Normelę de protecţie
a spaţiiior verzi de pe teritoriuĺ Muńicipiuiui Bucureşti.

Menţiqnăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări- de defrisare sau
tonl3tare.

Prezentul avi are tëtmen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.
D!RECTOR
Sir1ona-M&ri4ć1aO%4 Îniocmit:

%SIJ) 74LASCA

Red:RRJ3ex..O8.O1.2Otjentu st postat pe s!te-uI PMB
htIi:f/www.pmb.roflnstitu1/ririt' I direcIĚa_medlu/avize_arbori_in_consuitare/aviz&arboń_ifl_COflSUltare.PhP, pe dala de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţĺa de Mediu

15. IAN. 2019
Către : SC ENERCONSTRUCT SRL
Str. Caraiman nr. 63, şector -

Spre ştiinţă:Administraţia străziloť- Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector Ł -

Referitor Ia Iucrarea: Alimenta rea ču energie electrică a imobilu!ui .situat pe st.:ęIari
sector 3, Bucureşti -

.

Releńtor Ia cererea dvs., inregistrată ia P.M.B. cu nr. 1684680/27.11.2018 şi ia
Direcţia de Mediu cď nř. 11458/28.11.2018, prin care solicitaţi avizul de speciaiitate privind
executarea Iucrării: ;‚Alimentäreä tQ energie electrică a irnobilului situať pe str. .Şelari
nr. 12, sector 3", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. a
planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. - emisă de
Agenţia pentru Protečţia Mediului Bucureşti, PIan de coordonare reţele edilitare, aviz de
traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificăŕii efectuate pe
teren în data de 18.12.2018, sa constatat că Iucrarea se va executa pë o Iungime de
120m, astfel:

dinPT existent în dreptul imobilului nr, 4 din str. Gabroveni, prin drumul de piatră
aI str. Gabroveni, śubtraversează str. eIari i continuă pe partea imobilelor cu
nr. pare, până în dreptul imobilului alimentat.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizării dosarului, în conformitate cu 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii i Identităţii

Naţionale, iar în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit
de acordul administratorului domeniului pubflc în care se specifică condiţiile de Iucru pe
timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.201B privind
aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare I stradale) de pe teritoriul MunicipiuIu Bucureti".

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

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau
toaietare.

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

DIRECTOR

r Sîrnona-MrfepĐP& .‘
.

Ę) EXP$Pt4SCA
ReďP.R./aex.-08. oI.b - pr a Josi poslal pe site-uI PMB
http://w%w,.pmb.rolinst%Vp an Wdirctia_médiwav*..rnborijn_consultare/avize_arbońjn_consuItaraphp, pe daia7_
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„ „‘ PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂTRE,

S.C. ENERCONSTRUCT S.R.L.
prin

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 2
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
os. Electronicü nr.44, sector 2, Bucuresti

Obiectul Iucrării: “Alimentare cu energie electrică a imobflului situat pe strada
VasiIe VasiIievici Stroescu r ‚ sector 2, Bucuresti

Ca urmare a solicitădi depuse de S.C. ENERCONSTRUCT S.R.L. prin Domnuí
Batog Adrian, înregistrată ia P.M.B. cu nr1684678/27.11.2018 şi Ia Direcţia de Mediu
cu nr.11459/28.11.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind
executarea Iucrărfl: “Alimentare cu energie electrică a imobiIuIui situat pe strada Vasfle
VasiIieWci Stroescu nr. ‚ sector 2, Bucuresti", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei anexate la soiicitare (Certificat de Urbanism
nr. emis de Primăria Municipiuiui Bucureşti împreună cu
planul anexă, Fia de soluţke nr. ermisă de E-Distribuţie Muntenia
SA, Memoriu justificativ, Aviz nr. emis de Administraţia Domeniului
Public Sector 2, Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bucureşti, Contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.

pian coordonator avizat de
administratorii reţelelor tehnico edilitare i stradale, plan de încadrare în zonă), Iucrarea
constă în:

realizare extindere reţea electrică prin pozarea subterană a unui cablu electric
JT, 3x150+95N, pe un traseu de iungime aprox. 53 m, care pornete din CD-397
existentă pe trotuarul aferent nr. impare din str. V.Vasilievici Stroescu - Ia intersecţia cu
B.dul Ferdinand, va continua prin trotuarul nr impare până în dreptul imobiiului cu nr.

• până la FDCP ce va amplasată pe proprietatea imobilului, Ia Iimita de proprietate a
imobilului alimentat cu imobilul cu nr, şi va avea acces din exteriorul proprietăţii.
Cablul eiectric va f] pozat subteran în trotuar, Ia adâncimea de 0,8 — 1,0 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 27.12.2018 s-a constatat
că în proximitatea Iucrării, în aliniamentul trotuarului din dreptui CD-397 (Ia intersecţia
străzii V.Vasii'ievici Stroescu i B.dui Ferdinand ) există plantat în aiveolă un exempiar
Ulmus sp.. @=70 cm1 h=8-9 m. Trotuarul are Iăţimea de 1 ‚5m — 2,Om.

Bd. Regiia EIabeta ‚w. 47, cod paştal 050013. sectors, BucureşU, Romái
TeI: 021 .3055 00
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3. ĺn urma analizării documentaţiei depuse i a constatărilor din teren, în

conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a

spaţf]Ior verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul

favorabil executiei Iucrării mentionate.
La executarea lucrărilor de realizare a extinderii reţelei electrice pentru

alimentarea imobilului sus menţionat se vor respecta standardele i normativele în

vigoare, inclusiv SR 8591/97 — ReieIe ediĺitare subterane, Condiţii de ampiasare, Se va

păstra distanţa de 1Dm faţă de arborele menţionat, aflat în proximitatea traseului.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de

toaletare, iar Ia Finaflzarea Iucrării aveţi obligaţia aducerU terenului Ia starea iniţiată.

Având în vedere că Iucrările se execută în 2one protejate", zona 98 - Horei,

prezentul aviz este valabil numai în prezenţa avizului emis de Ministeru) Culturii i

ldentităţii Naţionale, iar în perioada 15 Noiembrie — 15 Martie, se vor respecta condiţflle

de Iucru pe timp friguros menţionate în avizul de traseu emis de administratorul

terenului uinde se desfăsoară Iucrarea, conform Anexei nr.1 Ia H.C.G.M.B. nr.220/2018

pentru aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia

lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare si stradale) de pe teritoriul Municipiului

Bucureti
Prezentul aviz este emis in baza şi cu respectarea celor specificate in Cedificatul

de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti

împreună cu planul anexă i în baza planului de coordonare avizat de administratorH

reţelelor tehnico-edilitare.
Pentru orice modificare apărută în traseul lucrărfl ulterior emiterii acestui aviz,

aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execu%iei Iucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrărH sunt răspunzători de execuţia Iucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va i sancţionată conform art.4,

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

protecţie a spaţf]Ior verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
Prezentul aviz este valabil 1 an de la data emiterii.

1 t iM. 1W

intocmit,
Daniela VOINESCU

ar

DIRECTOR EXECUTIV,

na POPA

Red;D.V../3ex.i07.O1.2019 - prezentul aviz a fost pcstal pe site-ul PMB

httpJIv.pmbsoľinsbLutiiiprimaria/directiiIdirectŕa mediu/avize arboh in consuhar&avize arbod in consultareohp

pe data de

Bd. Regha Ekabeta iv. 47, tod poştal O5O13, sector5, Bucureşu. Rć.îa,ia
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PRIMĂRIA MUNIC1PIULU) BUCUREŞT1
Direcţia de Meďu

Către : SC GENERAL MPM IMPEX SRL -.

Str. Bascovnr. 8-12, sector5
- -

0.

Spre ştflnţ& :

PS5 — Direcţia Generală Operaţiuni --Serviciul AdministrărŚpáţii Vérzľji Parcuri
Str Fabrica de Chibritun nr 9-11, sector 5 • r- -

Reťeritor Ia Iučra ŕea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale i branamente pe J -

—
- Intrarea Drumul Mic Intre Vu, sector 5, Budureşti

ľ Referitor Ia cererea dvs ‚înregistrată Ia P M B cu nr 1687973/1 q 12 2018 şiIa DIre*a
de Mediu cu nr. 11696/11.12.2018, prin care solicitaţi avizul đe specialitate privind executarea
Iucrării: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturaie i &anameni'e pe Intrarea Drumul -=

Mic Intre ViĄ sector 5", conform documentaţiei depusé (C.U. nr.
a planurilor anexate şi Memoiiului tehnic, Clasarea Notificării nr.

emisă de Agenţia pentru Protecţŕa Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile
Śle deţinăibrilor de reţele edilitare, aviz de traseu favorabil emis de ADP sector 5),

vă comunicăm că1 în urma verificărU efectuate pe teren în data de 18.122018, s-a constatat
că lucrarea se va executa pe o lungime de 43,5m, astfel:

.. —

• dín conducta existentă în dreptul imobilului nr, 17 din Intrarea Drumul Mic între Vfl,
până Ia limita din partea dreaptă a imobilului nr. 23 din Intrareatwmul Mic Intre Vii.

. în.vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
In urma anáiizărü dosarului, 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 favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterü prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitărfl revizuirü acestuia inainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.
In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de

acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţflle de Iucru pe timp
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea
“Norme!or pentrcąvizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia ucrărilor de infrastructură
(tehnîco-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

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

Mnţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EX
Simona-Marîa Întocmit:

€xm&ARASCA

Red:P.R./Sex.-09.O1.201! - ;t pcstat pe ste-ut PMB

pe data de ź

iI

- Nr. 11696/1687973!
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
Direca de Mediu

15.IAfLLU1B

Către: SĆ FAVEO CONSULTING SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia
registratura PMB

Spre ştiinţă: Administraţia străzi Ior - Str. Domniţa Ancuţa nr séötor 1

Referitór ia Iucrarea: Branament de gaze naturale pentru irnobflul situat pe
str. Lipscańi -‚ corespondent cu str. Gabŕoýeni n' sector 3, Bucureşti

Heferitor Ia cererea dva, înregistrată la P.M.B. cu nr. 1687987/10.12.2018 şiia
Oirecţiade Mediu cu nr. 11699/11.12.2018, prin care solicitaţi.avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Bransament de gaze naturaĺe pentru imobilul situat pe. str. Lipscani

Ç nr. 66, corespondent cu str. Gabroveni nr 29, sector 3", conform documentaţiei depuse
(C.U. nr.

‚ a planurilor anexate şi Memoriului tehnic,
Ciasarea NotificărU nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureşti1 Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţeie edilitare, aviz de traseu
emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma veńficării efectuate pe teren în
data de 18.12.2018, s-a constatat că Iucrarea se va executa pe o Iungime de Bm, astfel:

• din conducta existentă în carosabilul str. Gabroveni, erEendicuIar, până :Ia
aproximátiv Q,5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţfl.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi in aliniament.
In urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 30412009 privind

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureştlr vă facem
cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionatę. .‚ -

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

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducérU terenului Ia starea iniţială.
Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii i Identităţii

p Naţionale, iar în perioada 15 noiembrie - 15 martie prezentul aviz este valabil numai
însoţit de acordul administratorului domeniului pubiic în care se specifică condiţiile de
Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018
privind aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia
iucrănlor de infrastructură (tehnlco-edllltarď si stradale) de pe teritoriul Municipiuiui
Bu.cureti".

-

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

-

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de ia data emiterfl.
DIRECTOR EXE
Sim ora-Mari Învcmit:

JĄâĂĽĆRASCA
Red:P.R./3ex.-09.O1.201 postat pe site-uI FMB /httpi/wwwpmb.roflnstítt ia_mediwavim_arbori_in_.consultare/avizearboń_in_consultare.php pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DirecŞade Mediu

Nr. 11700/1688457!
15 IAN. 2019

Óătre : ŞÇ Best Electroproiect &R.L. — solicită ridicarea exemplaruluí de Ia
registratura PMB
pentru SC E-Disťribuţie Múnteniá SA

-

Spre ştiinţă: PS4 - .Direţia Gospodărire Locală - Serjiu1 Monito;iza;e şi Control -

Serviáii Spatii Verzi
Bd6IMetaIürgieinłt1218, GrandArena, et. 1, sęctor4

Referifor Ia Iucmrea: Aiimentarea cu energîe elecińcă a imobiiuiui situat pe Drumul
Dealu Alunis sector 4, Bucureşti

C) Referitor Ia cererőa dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 16ą8457/10.12.2018 şi Ia Dírecţia(3 de Mediu cu r. 11700/11.12.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executareaIucrării: ‚Aĺimentarea cu energie eĺecttică a imobilului situat pe Drumul Dealu AIunL nr. 21,
secťr 4", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a planurilor
anexate şi Memoriuiui tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia
pen!ru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de coordonare reţeie ediiitare, aviz de traseu ęmis

L de DGL. sector 4);vă comunicăm că, în urma verificărfl efectuate pe taen Tn data de
17.12.2018, s-a constatat că Iucrarease va executa pe o Iungime de 240m,-kstfek--—-

- • din PT 4568 eistent în vecjnătatea imobilului nr 20 din Drumul Dealu Alunis,
continuL.prin drumuLde pietrspe partea nr mpare aI Drumuiui Dealu Alunis cu
subtraversarea acestuiá, apoi pe drumul de exploaîare páŕśă Ia iirnitá din partea
dreaptă a imobilului alirnentat.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetaţie spontană.
In urma analizărü dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Norrnele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut
avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate. -

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterU prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirfl acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerü terenului Ia starea iniţială.
in perżoada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de

acoJuI administratorului domeniului public în care se specifică conditnle de Iucru pe timp
frigLgs;conförth celor specificate în Anexa nr3 ia HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea
“Nďřfl-ţelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i exěcuţia iucrărilor de infrastructură
(tehntco-edilitare i stradale) de pe teritoriui Municipiului Bucureti".! Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va Ii sancţionată
conform art 4, Iit, b din Anexa 1 Ia FŁC.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţHlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că ín baza acestui aviz nu se execută Iucrări đe defrisare sau toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

Întccm:

)st pcslat pe she-ui PMB
ia_mediWave_arborijn_consuitar&avîzearbcrLiąccnsuItarephp, pe daţa

- -
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Direcţia de Mediu

Nr. 11702116884171 IAN.2U

Către:SCAVI PROD GRUP SRL -

Str. Ghioceinr. 11, sector2
-

-Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electróniciinr. 44, sectdr2

Referitor Ia Iucrarea: Branşament äę gaze naturale pentru
str. Gheorghe Pop de Băseti 7 Sebtór Z Bucureşti

Refeiitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr.1688417110.12.2018 şi la
Direcţia de Mediu cu nr. 11702111.12.2018, prin careSolicitaţiavizülde specialitate privind -

executarea Iucră rii: „Branşament de gaze naturaĺe pentru ímöbUuI situaPpe -.

-str. Gheorghe Pop de Băseti nr. 47, sector 2", conform documentatiei depuse (C.U. nr.
-

‚ a planurilor anexate şi Memóriujţii tehnič, Clasatea Notificării
nr, emisă de Agenţa pentru Protecţia Mediului Butureşti,
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emisde
ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma ýerificării efectuate pe teren în, data de
17.122018, s-a constatat că Iucrarea se va executa pe o lungime de 4m, astfel:

din conducta existentă in carosabilul str. Gheorghe Pop de Băsesti, până Ia
Iimita din partea stângă a proprietăţii.

-! în vecinătate nu există arbori pntaţi în aliniament.
In urma. analizării dosawtui, în conformitate cu 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 execúţiei Iucrărilor menţionate.

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

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de

acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind
aprobarea HNormelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare si stradalé) de pe teritoriul Municipiului.Bucuresti' -

Nerespectarea celor menţiote în prezďntu! aviz de specialitatë v fi sancţionată
conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie ‚
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

. .-.
Menţionăm,, că în baza acestúi aviz nu se eećütă Iućŕăriđe defrisare sau

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

Întocmit
EXpRASCA

ŕa fost postat pe stte-uI PMR Ş
Udirecta_mediWavizt.arboriJn_consuItarWav1ze_aibori_in_consuhare.pt.pe data de .4*4
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direca de Mediu

Nr.11799 116900491 ţ•ą LUU
r

CĂT9E, -

Ś.C. GINICON S.R.L.
Strada Modestjei nr 62, sector 1, Bucuresti

Spre ştiinţă: - -. -

CONSIL1UL LOCAL SECTQR 1
ADMINISTRAŢIA DOMNIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bulevardul Poíigrafiei hr 4, sector 1, Bucuresti

-

Referitor Ia Iucrarea: Branament de gaze naturale pe str. Dumitru Florescu nr.
sector 1, Bucuresti"

Având în vedeŕe bërerea depusă de S.C. GINICON SR.L., înregistrată Ia PMB.
cu nr.1690049/13A2.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.11799/14.12.2018, prin care se
solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrării Brazqament de
gaze naturale pe str. Dumitru Flörescu na ‚ sector 1, Bucureşti", yă comunicărn
următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism
nr. din 16.07.201 B emis de Primăria Sector 1 Bucureşti împreună
cu planul anexă, Contract de vânzare - cumpărare autentificat sub nr.

de Notariatul de Stat Sector 1 Bucuresti, Ordin de Iucru nr.
i Acord de acces nr. - emise de Distrigaz

Sud Reţele, Memoriu tehnic, Clasarea notif(cărU nr, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, Aviz de traseu nr. emis
de Administraţia Domeniului Public Sector 1, avizele emise de administratorii reţelelor

J .-‘ tehnico-edilitare i stradale împreună cu planurile anexă, plan de încadrare în zonă),
• :--- iucrarea constă în
•

--‘
.yealizare branament de gaze naturale nou, pozat šubterăń, ŢDE 100 SDR 11, Dn

32 mhi, cu Iungimea de 3,0 m (2,0 m în proiecţie orizontală) i a unui pośf de řëglare
-r măsurare aferent. Bransamentul va fi cuplat 1. conducta de gaze naturale existentă în

carosabilul străzii Dumitru Florescu, iar traseul adestuia va subtraversa parţial
carosabflul i trotuarul aterent imobilului alimentat, pänă la postul de reglare-măsurare
ce va fi montat Ia flmita de propńetate, Ia Iimita de proprietate dreapta ajmąbilului
alimentat. Pozarea conductei aferentă branamentului de gaze naturale prous se va

: axecuta cu antă în sant deschis cu Iăimea de 0 4m. reahzat pnn săpătură manuală
2 - Urmate a ver'fjcării e1ectuatee ten în dadet9D1 2012 s-a constatat că

:pęjjsetfliTcrărfl sau în proximtatea aceiîa nďistă Ýgetaa
In urma anal]zării documentaţiei depuse ş] a vërlficărilor din teren, în conformitate

cu FLC.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi

Bd Regna ESaŁ cw 47. cod poştai O531 3, sedor 5, Bucureşd. Ra,ů Iľ I 1I



de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei
Iucrkä menţiona.

Precizăm că in baza acestu aviz nu se execută lucräri de defńşare sau de
toaletare, iar Ia finalizarea Iucrărilor aveţFobligaţia áducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul'aviz este emi& în baza şi cu respectarea celor specificate în Ceńificatul
de Urbanism nr. -

emis de Primăria Sector 1
Bucureşti împreună cu planul anexă-vizat spre neschimbare i în baza soluţiei de
alimentare anexată Acordului de de acces Ia sistemul de distribuţie gaze naturale nr.

emřs de Distrigaz Sud Reţele.
Pentru orice modificare apărută în trasëul Iucrărfl ulterior.emiterii acestui aviz,

aveţi obligaţia solicitărfl revizuirii înainte dę începerea execuţiei Iucrării.
La execuţia Iucrărilor în perioada 15 Noiembrie — 15 Martie, prezentul aviz va fi

- însoţit de avizul de traseul emis de administratorul terenului pe care se efectuează
lucrarea, în care sunt mďňţionate condiţiüe de lucru pe tirnp friguros prezentate în
Anexa nr.1 Ia H.C.G.M.B..nr.220/2018 pentru aprobarea Normelor privind avizarea,
autorizarea, coordonarea si exeeuţia lucrărílor de infrastwctură-(tehnico-edilitare .şi

stradale) depe teritoriu] Municipiu]ui Bucurefi.
Beneficiarul í constructorul sunt responsabili de execuţia Iucrărilor.
Nerespectarea celor m.enţionate în prezentul aviz va fi sancţionată confoŕm art.4,

- lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de
protecţię a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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

Simona-. -

ĺntocmit,
Daniela VOISCU

-

Red:D.V.J3ex.ilO012D19-prezenhil a'wizafitpost?t pe site-ul PMB

httpJ/www.ţmbrohnstitutiiiprimariJdirectjUdjrectja mediwavize arbori ín consultare/avize arbcd in consultare.phi

pe data do
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CĂTRE,
S.C. INSTANT CONSTRUCT COMPANY S.A.
Strada Justiţiei nr. 58-60, pader, apt4, 040119, sector 4, Bucuresti

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 4
DIRECŢIA GOSPODĂRIRE LOCALĂ SECTOR 4
&duJ Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: “Extindere conductă $ branament de gaze naturale pe str.
Orgu Tănase ‚ sector 4, Bucuretľ

Având în vedere cererea depusă de S.C. INSTANT CONSTRUCT COMPANY
S.A., înregistrată la P.M.B. cu nr.1678349/07.11.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.10997108.11.2018, completată cu documentaţia înregistrată a P.M.B. cu nr.
1696682109.012019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 122/10.01.2019, prin care se solicită
emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrădi “ Extindere conductă i
branament de gaze naturale pe str Orgu Tänase nr. ‚ sector 4, Bucure.şti", vă
comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.
din 26.06.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă,
Contract de vânzare cumpărare autentificat sub nr. de notar public
Văduva Necsoiu Carla Elena, Act de dezmembrare aut. cu nr. 6866123.10.2017 de
notar public Ene Diana-Cosmina, Ordin de Iucru nr. emis de
Distrigaz Sud Reţele, Clasarea notificărfl nr emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bucureti, Aviz de traseu nr. emis de Direcţia
Gospodărire Locală Sector 4, plan coordonator avizat de administratorfl reeIeIor
tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în

• realizare extindere conductă gaze naturale cu o conductă nouă RP PE 100 SDR
11 Dn 125 mm cuplată Ia conducta de gaze naturale RP PE 100 SDR 11 DN 125mm,
existentă în carosabilul din str. Orgu Tănase, in apropierea trotuarului aferent imobilelor
cu nr. postale impare. Conducta propusă va avea Iungimea de 51,0 m, va avea punctul
de cuplare Ia conducta existentă în dreptul imobilului cu nr. cadastral 1E221731 i cap
terminal in dreptul imobilului cu nr. (IE 201333) din str. Orgu Tănase.

• realizare bransament de gaze naturale nou, pozat subteran, RP, PE 100 SDR 11,
Dn 40 mm, cu Iungimea de 3,0 m (2,0 m în proiecţie orizontală) i a unui post de
reglare-măsurare aferent. Branamentul va fi cuplat la conducta de gaze naturale
proiectată Dn 125mm RP, iar traseul acestuia va subtraversa parţial carosabilul i
trotuarul aferent imobilului alimentat, până Ia postui de reglare-măsurare ce va fi montat
la Iimita de proprietate, Ia aprox. 20 m de Iimita de proprietate dreapta a imobilului
alimentat.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •1/%.';.:.-.
Direcţia de Mediu

POMANIA
9l 0 $ÁPPA0,IM MPEU,11

Nr 10997, 122 /1678349,1696682 I IMŁŽON —
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2. Urmare a verifjcărü efectuate pe teren în data de 03.12.2018 s-a constatat că
pe traseul Iucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetaţie.

În urma analizării documentaţiei depuse i a verificärilor din teren, în conformitate

cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţHlor verzi de

pe teritoriul Municipiului Bucurefl, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei

Iucrării menţionate.
Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de

toaletare, iar Ia finalizarea Iucrăilor aveţi obligaţia aducerü terenului Ia starea iniţială.

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

de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti

împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare i în baza planului coordonator.
Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi

obligaţia solicitării revizuirii înainte de inceperea execuţiei Iucrărh.
In perioada 15 Noiembrie — 15 Martie, prezentul aviz va fi însoţit de avizul de

traseul emis de administratowi terenului pe care se efectuează Iucrarea, în care sunt
menţionate condiţiile de Iucru pe timp friguros prezentate în Anexa nr.3 Ia H.C.G.M.B.

nr.22012018 pentru aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea i
execuUa Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare ş stradale) de pe teritoriul
Municipiului Bucureti.

Beneflciarul i constructorul sunt responsabili de execuţia Iucrărilor.
Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz va fi sancţionată conform art4, 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,

o

Întocmit,
Daniela VOJNEŞQď

1&1M12819
Red:Dv.i 3ex.I1 1.01.2019 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

54 Rea Ekabeta rw. 47. d póştaI 050013. sector 5, BtnsreşU, Ran&1
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hlIp:ŕNnwtpn bm
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nrî0383, 1189311671937,16915851 .UA1E2IJI!J

CĂTRE,

Bulevardul Ion Ionescu de Ia Brad nr. 61-63, e14, ap.14, sector 1, Bucuresti

Spre ştünţă:
ADMINISTRAŢIA STRAZILOR BUCUREŞTI
Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucure$i

Obiectul Jucrării: “Alimentare cu energie electrică a imobilului cu nr, de per strada JandarmerîeĘ sector 1, Bucuresti'

Ca urmare a solicitării depuse de Domnul ‚ înregistrată Ia P.M.B. cu
nr.1671937/18.102018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.10383/19.10.2018, completată cu
documentaţia înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1691555118A2.2018 i la Direcţia de Mediu
nr. 11893/19.12.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind
executarea Iucrării: Alimentare cu energie electrică a imobilului cu nr, de pe
strada Jandarmeriei, sector 1, Bucureşti' vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei anexate Ia soticitare (Certiťicat de Urbanism nr.
din 04.10.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul

anexă, Contract de vânzare autentificat sub nr. de notar public Miu
Alexandru Claudiu, Memoriu tehnic, Aviz de traseu nr. emis de
Administraţia Străzilor Bucuresti, Clasarea Notificădi nr emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avizele administratorilor reţelelor tehnico
edilitare, plan de încadrare în zonă), Iucrarea constă în:

realizare extindere reţea electrică prin pozarea subterană a unui cablu electric
trifazat, tip 3x95+50N, pe un traseu de Iungime 125,0 m în domeniul public. Traseul
racordului electric propus va porni din cutia de distribuţie nou propusă ce se va
amplasa în imediata vecinătate a PTA 3281 (din dreptul imobilului cu nr. cadastral

str. Jandarmeriei), va continua prin trotuarul numerelor pare din strada

Jandarmeriei până Ia cutia de siguranţă i blocu/de măsură i protecţie trifazat, nou

proiectate, ce vor li amplasate în incinta imobilului alimentat, în ťirida prevăzută în

decupajul gardului.
2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 09.01.2019 în trotuarul nr.

pare din str. Jandarmeriei, în vecinătatea traseului Iucrării există platbandă cu Iăţimea
de 1,0 — 1,5 m, între trotuar i Iimitele de proprietate imobile, In acest spaţiu verde s-au

inventariat următorii arbori situaţi în vecinătatea traseului Iucrărfl:

- 17 ex. Salix sp. (salcie) ‚ cu e între o i 15 cm1 h= 1,5 — 3,0 m, dintre care 1
ex. multitulpinal ş ex. bitulpinal;

- 10 ex. puiet, 07-8cm, h=1,0-1,5 m,
- arbuti ş plante perene.

Bd. Regiia BLsabeia nr. 47, cod poştal 050013, sedoc 5, BuaireşD, RomăIia ľ
TeI: 021.305.5500
hţIp:I6nwą.pmbro
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În urma anaüzărü documentaţiei depuse i a constatărilor 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 conditionat Iucrării menţionate.

în execuţia lucrăńlor se vor respecta următoarele condiţii:

- În proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau

utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu đistrugă sistemul

radicular aI materialului dendrologic.
- Tn timpul Iucrărílor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului

dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la ceI puţin 1,0 m

faţă de arbori, conform SR 851/1997 ReţeIe ediĺiiare subterane. Condŕţü de amplasare;

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor

materiale în juwI arbohlor 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 la finalizarea Iucrării) se constată uscarea sau

prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrărfl, aveţi obligaţia înlocuirfl

exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicfl produse prin

prăbuşirea acestora
Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de

toaletare, iar Ia flnalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

In cazul în care execuţia lucrărilor se realizează în perioada 15 Noiembrie — 15

Martie, prezentu( aviz este valabil doar în prezenţa avizului de traseu emis de

administratorul domeniului public unde se execută lucrarea, aviz care va conţine

condiţiile de Iucru pe timp friguros prezentate în Anexa nr.3 Ia H.C.G.M.B. nr220/2018

pentru aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia

Iucrărilor de infrastructură (tehnico-ediiitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului

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

de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti

împreună cu planul anexă emis de Primăria Municipiului Bucurefl.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrărfl sunt răspunzători în cazul

nerespectării condiţiilor din prezentul aviz.
Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterfl acestui aviz,

aveţi obligaţia solicitărü revizuirü acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fÍ sancţionată conform arŁ4,

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

protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz este valabil 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Întocmít, ľ

Ş (Ak. ‘Q Danie(a VQINESCU

Simona-Mariana PQPA

Red:D.v.J3ex.115.O1 .2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
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PRIMARIA MUNICIPIULUJ BUCUREŞTÎ
Dîrecţja de Mediu..

IAN.2o
-

Către SC BEST ELECTROPROJECT SRL — solicită ridicarea exempiarului de Ia
registratura PMB

-

pentru sc E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA

Spre ştiinţă:
Administraţia sträzjlor - Str. Domniţa Ancuja nr. 1, sector 1 -

Referitor- Ia !ucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobflului situaţ. pe
os. Gheorghe Ionescu Siseti ‚ sector 1, BucureştL,

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată IaP.M.B cunr. 1686517/p4.12.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 11605/05.12.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Ahmentare cu energie electrică a imobilului situat pe os. Gheorghe
Ionescu Sisesti nr. 42, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

- ‚ a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clašarea
Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mědiului Bucureşti,
Avizele/acordurile individuale ale deţinătońlor de reţeie edilitare, aviz de traseu emis de
Administraţia Străziior), vă comunicăm că, în urma verificărU efectuate pe teren în data de
11.12.2018, s-a constatat că Iucrarea se va executa pe o Iungime de 22m(domeniu public)
+ Bm(domeniu privat), aştfel:

-

• din cablul existent în trotuarul nr. Impare aI os. Gheorghe Ionescu Siseti,
subtraversează os. Gheorghe ionescu Sisesti, până Ia Iimita din partea dreaptă a
proprietăţii.

• fără afectarea vegetaţiei existente în aiiniament.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime

faţă de axui arboriior (dacă există în proximitatea traseului Iucrării) de lm—1.5m,
conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm-japtul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseuiui Iucrării, săpătura
se va executa manuaL sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu

- dist?tigă sistemui radicuIar'I materialúlui çIendroIogic— În timpul Iucrăfitârtđhstructorul vâ
Iua măśuri de protejare a materiaiului dendrolagic, se va evita depunęrea pământuiui säu
altor materiale în jurul trunchiuiui arboriror şi rănirealruperea ramurilor arboritor prin
maněvrarea utilajelor din dotare.

--‘. În cazul in care -reţeauade branşare nu ppatefi “mödelată" în scppui menţinerii
distanţei faţă de arborU din vecinătatea saşi în timpui execuţiei poate fi secţionat sistemul

• ‘ radicular aI acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efëctua numai după obţinerea
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că Tn cazul în care este secţionat sistemu] radicular al
metariaiului dendrolo&c suntţi rásv..nzăto# de eventualele pagube protuse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

—

Precizăm că în cazuL-în care în urma verificăriior uiterioare (24 iuni de ia finaiizarea
iucrăriior) së constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseuiui

Iż%L i il

Nr. 11605/1686517/
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lucrării, •veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorií
eventualelor prejudicü produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil exeâuţiei

Iucrărilor menţionate.
Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterH prezentuluLaviz, aveţi obligaţia

solicitărH revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrăriloŕ.
La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerfl terenului Ia starea iniţială.
In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil nJmai însoţit de

acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.042018 privind
aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

Nerespectarea celor menionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sanqţionată
cońforni H.C.G.M.B. nr 304/2009, prMnd Normele de prolecţie a spaţiHtr verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti,-art.4, Iit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sáu
toaletare.

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

—- __“.. —...‘

• Întocmit:
RASCAExP%P,

1

15,IĄN2m9

fleďRR./Sex.-14.0I .2019 - prezentul aviz a tosI postat pe site-uI PMB
pe đata de

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana,POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUJ BUCUREŞŤI
Direcţia de Mediu

Nr.11633/1686605P

Către : SC GENERAL MPM IMPEX SRL
Str. Bascovnr. 8-12, sector5

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sećtor 1

Referitor Ia Iucrarea: Extindere retea de distribuţie a gazelor naturaĺe .şi brânşamente pe
b-dul Ghencea I str. Braov, sector 6, Bucureşti

Referitor Ia ceręrea dvs., înregistratăia P.MS. cu nr. 1686605/05.12.2018 şi ia
Dírecţia de Mediu cu nr. 11633/06.12.2018, prin care solicitaţi avizul de speciafltate privind
executarea Iucră rii: „Extindere reţea de distribuţie a gazeler naturale i branşamente pe
b-dul Ghencea i str. Braov, sector 6", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.
547R/1637905 din 27.07.2018, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea
Notificării nr. 16867/06.08.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediuiui Bucureşti,
Avizele/acorduriie individuale ale deţinătorilor de reţele edihtare, aviz de traseu emis de
Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de
18.12.2018, s-a constatat că Iucrarea se vaéxęcuta pe o Iungime de 310m, astfel:

• din conducta existentă în trotuarul B-.dului Ghencea Ia intersecţie cu str. Braov,
continuă prin trotuarul str. Braov, până Ia aproximativ 5m faţă de Iimita din partea
dreaptă a proprietăţii i aproximativ 15m faţă de Iimita din partea stângă a imobilului
alimentat din str. Brasov nr. 25 L.

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.
Tn timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţeior minirüe

faţă de .axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului Iucrării) de lm—1.5m,
conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţü de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialulůi dendŕoiogic. In tirnpjjl Iucrăriior constructorui va
Iua măsuri de protejare a materialuiui dendŕölogić, se va evita.deptinërăáământuIui sau
altor materiale în jurul trunchiuiui arborilor şi rănire&ruperea ramuriior arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare. -—

În cazui în care reţeaua de branşare nu poate fi “modeiată" în scopul menţineriĹ
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpui execuţiei poate fi secţionat sistemui
radicular aLacestora, defrişarea arboriior in cauză se va efectua numai după obţinerea
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
meÎariaiu1u dendrdoîc sntei răspunzătoń de eventualele pagube produse !a condiţii
meteonefavoi.

Preďizăm ct'in cazul în care în urma verificăriior uiteńoare (24 iuni de ]a fînalizarea
• Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea trasäului

Bd. Rena Esabeta nr. 47, cod poştai C513. şeaor5. BucureşbRcmâna - I Ir% I I I



Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei
Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
soIicitrii revizuirfl avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerfl terenului Ia starea iniţială.
In perioada 15 noiernbrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de

acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind
aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

Nerespectarea celor menionate în prezentul aviz de specialitate, va ü sanclionată
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, pr]vind Normele de protecţie a spaţiUor verźi de pe
teriţoriul MnicpuIui Bucureşti, art.4, lit.b.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterfl

*

i5.IAäŻfl1ą -
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-ç

I/%%lII

DIRECTOR EXECUTIV,
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTJ
Direcţia de Mediu

lOIANji», .. -

Către:SCGRIDSITALSRL
Str. Steluţeinr. 11, sector

- m r - -r

Spre ştiinţă:
ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr 4, sector 1

-

Referitor Ia Iucmma: Branşament de gaze natumle pentru imobflul situat pe
str Gheorghe Buciumat sector 1, Bucvreşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1687752/07.12.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 11678/10.12.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobflul situat pe str Gheorghe
Buciumat nr 26, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.
din ‚ a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea NotificărU nr.

emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,
Avizele/acordudle individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis ADP
sector 1), vă comunicăm că, în urma verificărü efectuate pe teren în data de 17.12.2018,
s-a constatat că Iucrarease.vaexecuta peo Iungime de 3,5m, aseI:

• din conducta existentă în carosabilul str. Gheorghe Buciumat, pemendicular, până
Ia aproximativ 20m faţă de limita din paea stângă a proprietăţfl.

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime

faţă de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului tucrării) de lm—1.5m,
conform prevederilor SR 6591/1997 Reţele edilitare subterane, Condiţii de amplasare.r Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemůl radicular aI materialului dendrologic. In timpul lucrărilor constructoml va
lüa rnăsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau

--
-- altor- materiale în iurul trunchiulúi arbarilor şi rănireWruperea ramurilor_arborilor prin

mahevräréáMiIjéiö(din dotam.
Tn cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" în scopul menţinerii

distanţei faţă dearborfl din vecinătatea sa şi în timpul exequţiei poate fi secţionat sistemul
radicular aľácestora, defrâŕěárböÇ1Ior în cauză se va efectua numai după obţinerea
unui aviz de specialitate emis în baza unei solichări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sżstemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele págiJbe produse Ia condiţii
meteo nefavorabila

Predizămcă 7na.zu1 îi care în urma verifcărHor u1teroare (24 luni de Ia finalizarea
lucrărilor) sďónaiűtsrea sau prăbuşirea unor arbori atlaţi în apropierea traseului
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicü produse prin prăbuşirea acestora. -

Nr.11678/1687752/
-
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execúţiei
Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentuluLaviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii aviźulůi înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de

acordul administratowlui domeniului public în care se specifică condiţHle de Iucru pe iimp
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind
aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordoĎarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritąriul Municipiului Bucureti'.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată
conform H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teńtońul Munîcipiului Bucureşti, art4, lit.b.

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

Prezeńtuĺ avizare termen de valabilitate t an de Ia data eniiterii

i 5. IAN. 2019

Îňtocmit:
ARASCA

Red:PR./3ex.-14.01 .2019 - prezentul aviz a fost postat pe sile.ut PMB
• pe data de
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DIRECTOR EXECUTIV,
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţja de Mecbu

Către : SC GENERAL MPM IMPEX SRL
Str. Bascovnr. 8-12, sector 5

Spre ştUnţă:
Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6

Referitor Ia Iucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale i branşamente pe
drumul de exploa tare de Iângă . Cartierul BrâncuĄ parţial pe Aleea Domnioara Pogany,
sector 6, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1687981/10.12.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 11698111.12.201B, prin care soticitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „ Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale i branşamente pe
drumul de exploatare de Iângă Cadierul Brâncui, patţial pe Aleea Domnioara Pogany,
sector 6", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 382Ri16224583 din 11.06.2018, a
planurilor anexate şi.Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 14486/27.06.2018 emisă
de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale
deţinătorilor ďe reţele edilitare, aviz ADPDU sector 6), vă comunicăm că, în urma verificării
efectuate pe teren în data de 18.12.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o
Iungime de 244m, astfel:

din conducta existentă, pe drumul de seMtute, pe partea nr. impare a
str Domisoara Pogany, până Ia aproximativ 3m faţă de Iimita din partea dreaptă a
imobilului alimentat din b-dul Timioara nr 103 A.
fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament i a vegetaţiei spontane din
yecinătatea traseului Iucrăńi.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime

faţă de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului Iucrăňi) de lm—1.5m,
conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitaresttbterana.Ęondiţë de amplasáre.

Menţionăm faptul că, în dreptut arborilor din vëčinătatea trašeülui. IüctărH, săpătura
se va executa manual sau utiHzând o tehnologie adaptată condiţülor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. In timpul lucrărilor constructorul va
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământülui. sau r
altpr materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirealruperea ramurilor arbbrilor prin

- manevrarea utilajelor din dotare.
i
-. În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi"modelată" îh scopul menţinerii

distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poatö fi secţionat sistemul
radicular al acestora, defiişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea
unui aviz de-speciat en.In bta uneisoiicitări punctcale -

Vă faóemtscut că în cazul in care este secUonat sistemul radicular al
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele- pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

1IAiI

Nr. 11698/1687981/
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Precizăm că în cazul În care în urma verificărilor ulterioare (24 Juni de Ia finalizarea
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
Iucrării, veţi avea obtigaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventuaielor prejudicii pťoduse prin prăbuşirea acestora.

Avänd în vedere cele constatate, vă facem cunoscut- avizul favorabil execuţiei
Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterU prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii avizului înainte de îneperea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai insoţit de-,

acordul administratorului domeniului public in care se specifică condiţiile de Iucw pe timp
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind
aprobarea ‘Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Munciu1ui Bucureti".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată
conform H.C.G.M.B. nrL 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzide pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, flt.b.

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

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

ĐIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariai

Întocmit
-
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr.1 181411690712 !Z8

CĂTRE,
S.C. E-DJSTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.

prin
S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L.

Strada Justiţiei nr. 58-60. parter, apA, 040119, şector4, Bucuresti

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bulevardul Poligrafiei, nr. 4, sector 1, Bucuresti

Obiectui Iucrării: aAlimentare cu energie electrică a imobflului situat pe strada
Elocinţei ‚ sector 1, Bucuretľ'

Având în “edqre ‘oIicitarea depusă de S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. prin Domnul
— împuternicit aI S.C. Best Electroproiect S.R.L., inregistrată Ia P.M.B.

cu nr.1690?12114Ą2.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.11814117.12.2018, prin care se solicită
emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrării: “Alimentare cu energie electrică a
imobilului situat pe strada Elocinţei nr. ‚ sector 1, Butureti' vă comunicăm
următoarele:

- Conform documentaţiei anexate Ia solicitare (Certďicat de Urbanism nr.
din 04.10.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu
tehnic, fia de soluţie nr. emis de EneI-Distńbuţie Muntenia SA, Aviz de
iraseu nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1, Clasarea
Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de
coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de incadrare în zonă),
Iucrarea constă in:

realizare extindere reţea electrică prin pozarea subterană unui cablu electric joasă
tensiune, tip 3x50+25C, pe un traseu de Iungime 65,0 m în domeniul public. Traseul reţelei
electrice propuse va pomi din cutia de siguranţă amplasată pe trotuawl nr. impare din str,
Elocinţei Ia intersecţia cu str. Luptătorilor i va continua prin trotuawl nr. impare din str Elocinţei
până Ia firida de distribuţie i contorizare — FDCP 12M+1T, ce va fi montatá pe proprietatea
imobilului cu nr. ‚ Ia Iimita de proprietatea a acestuia spre imobilul nr. 15. CabIuI electric va fi
pozat subteran in trotuawl de läţime de 2,4 m, in anţ cu iăţimea de 0,4 m i ia adâncimea de
0,9 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 09.01.2019, pe trotuarul nr.
impare din str. Elocinţei, în proximitatea IucrărH există aliniament stradal sub formă de platbandă
cu Iăţimea de 1,40 m. Lăţimea trotuarului este de 2,4 m. In aliniamentul stradal au fost
inventariat următorul material dendrologic:

- 7 ex. Tiiia sp.(tei), 0=50-60 cm, h=B,0 -9,0 m.

Bd. Regna EIabeta ‚ 47, cod poştal 050013, sector 5. Bucureşti. ROmáiIa
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În urma analizărü documentaţiei depuse i a constatărilor din teren, in 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 conditionat Iucrării mentionate.
Prezentul avizul este valabil numai cu respectarea urmatoarelor condiţii:

- ?n proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o

tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului

dendrologic.
- Ţn timpui Iucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic

prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia ceI puţin 1 m faţă de arborYarbuşti,

conform SR 8591/1997 Reţe/e edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale in

jurul arborilor sau rănireairuperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.
În cazul in care nu sunt respectate condiţiile privind distanţa faţă de arbońi menţionaţi,

acetia pot fi pui in pericol de prăbuire (dezrădăcinare, intrare in declin biologic, inclinare peste

4Q° faţă de verticală). Menţionăm că în această situaţie nu suntem răspunzători de eventualele

pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic.
Dacă Ia verificările ulterioare (12 luni de Ia finalizarea Iucrărü) se constată uscarea sau

prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia inlocuirfl exemplarelor

uscate şi supodarea contravalorii eventualelor prejudicb produse prin prăbuşirea acestora.
Precizăm că in baza acestui aviz nu se execută lucrări de deťrisare sau de toaletare,

iar Ia finalizarea Iucrărfl aveţi obligaţia aduceńi terenului Ia starea iniţială.
In cazul În care execuţia Iucrărilor se desfăoară În perioada 15 Noiembrie — 15 Madie,

prezentul aviz este valabil doar în prezenţa avizului de traseu emis de administratorul domeniului

public unde se execută Iucrarea, aviz care va conţine condiţiile de Iucru pe timp friguros
prezentate in Anexa nr.3 Ia H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru aprobarea Normelor privind avizarea,

autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de
pe teritoriul Municipiului Bucure$i.

Prezentul aviz emis in baza şi cu respectarea celor specihcate in Certificalu) de
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti impreună
cu planul anexă i in baza planului de coordonare avizat de administratohi reţelelor tehnico

edilitare i este valabil numai în prezenţa avizului emis de Ministewl Culturfl i Identităţii
Naţionale.

Pentru orice modificare apărută in traseul lucrărh ulterior emiterü acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitărü revizuirii acestuia inainte de inceperea execuţiei Iucrării.

Beneficiarului respectiv executantul Iucrării sunt răspunzători de execuţia Iucrării i de
nerespectarea condiţülor đin prezentul aviz.

Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz va fi sancţionată conform art4, Iit. b)
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţfllor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz este valabil I an de la data emiterii.

Întocmit

2019
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PRIMÂR1A MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
Dirfl de Mediu

CĂTRE,
S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.

prin
S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L.

Strada Justiţieí nr. 58-60,.parter, ap.4, 040119, sector 4, Bucuresti

Spre ştiinţă: .

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bulevardul Poligrafiei, nr. 4, sector 1, Bucuresti

Obiectul Iucră rÜ:
Episcop Vuican

‘Alimentare cu energie electrică a imobHuiui
sector 1, Buturăsti"

situat pe str.

Având în vedere solicitarea depusă de &C. E-DISTRIBUŢIĘ MUNTENIA &A. prin
— împuternicit aI &C. Best Electroproiect S.R.L.,

înregistrată la P.M.B. cu nr.1690710/14.12.2018 şi Ia Dirëcţia de Mediu cu
nr11815/17.12.2018, prin carď se solicită emitereä avizului de specialitate privind
executarea Iucrării: “Alimentare cu energie electrică a imobiluiui situat pe str.
Episcop Vulcan nr. ‚ sector 1, Bucureti", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei anexate Ia solicitare (Certificat de Urbanism nr
emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul

anexă, Contract de vânzare autentificat sub nr. ‚ Memoriu tehnic, fisa
de soluţie nr, emisă de E-Distribuţie Muntenia SA, Aviz de traseu
nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1, Clasarea
Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,
plan de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnicc-edilitare, plan de
încadrare înzonă), Iucrarea constă în:

. realizare extindere reţea electrică prin pozarea subterană unui cablu electric
dejoasă tensiune1 tip 3x150÷95N, pe un traseutle lungime 12,0m, din care 7,0 m în
domeniul public. Traseul reţelei electrice propuse va pomi din cutia de distribuţie
existërttă, amplasată tângă postul de transformate-PTAB 412 de pe trotuarul nr pare
din str. Episcop Vulcan, în dreptul imobilului alimentat, va subtraversa carosabilul i
trotuarul diń str. Episcop Vulcan pänă Ia tirida de distribuţië, coritorizare i protecţie nr.1
ce n fi amplasată pe propriëtateabeneficiărului, cqrp 1 Se va monta un alt cablu de
joasă tensjune de tip 3x1 50+95N va face legătura dintre firida de distnbutie, contorizare
i rotecţier.1 i tińdadc distribuţie, contoriza şi precţie nr.2, ce va li amplasată
pe proprietatea beneficiarului, corp 2. Traseul celui de al doilea cablu va avea Iungimea

—. de 8,0 m Reţeaua electrică propusă vt fi pozată în anţ deschis executat prin
săpătură, la adâncimea de 0,9 m, respectiv Ial ‚2 m Ia subtraversări.

&aiii
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2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 09.2fl pe traseul
lucrării nu există vetaţie pe traseul lucrăriL

n urma anaîizării documentaţiei Óepuse i a constatărilor 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
favorabii lucrării mentionate. -

Gardul viu de pe traseul Iucrării va fi subtraversat, fără afectarea acestuia.
Precizăm că in baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrĺsare sau de

toaletare, iar Ia finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducęrii terenului la starea iniţială.
ln cazul în care execuţia lucrărilorse reälizează în perioada 15 Noiembrie — 15

Martie, prezentul aviz ęste valabil doar in prezenţa avizului de traseu emis de
administratorul doméniului půbJic unde se execută- Iucrarea, avii. caťë va onţine

condiţiiledë Iucru pe timpfriguros přëzentate în Anexä nr.3 Ia ItC.G.M.B. nr.220/201B
pentru aprobare4 Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea i exécuţia
lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului
Bucureti.

Prezentul aviz este emis in baza şi cu respectarea celor speciflcate în Certiľicatul
de Urbanism nr. i în baza planului de coordonare
avjzat de. administratorfl reţelelor tehnico-edilitare i este valabil numai în prezenţa
avizului emis de Ministerul Culturii i Identităţii Naţionale.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrărfl ulterior emiterii 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 spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz este valabil 1 an de Ia data ęmiterii.

Simona

— Întocmit
--

. DanieIaVOINESCU

15j1N.2Oi

Red;D.V.J4ex./14.O1 .2019 prezentul aviz a fost pcslat pe site-uI PMB
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂTRE,
S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.

prin
S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L

Strada Justiţiei nr. 58-60, parter, ap.4, 040119, sector4, Bucuresti

Spre ştiinţă:
CONSIŁIUL LOCAŁ SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bulevardul Poligrafiei, nr. 4, sector 1, Bucureti

ObiectuI Iucrării: aAiimentare cu energie electrică a imobflului situat pe strada
Musetesti ‚ sector 1, Bucureşti"

Având în vedere solicitarea depusă de S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. prin
— împuternicit aJ &C. Best Electroproiect S.R.Ł,

înregistrată Ia P.M.B. cu nr1690706/14.12.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.11816/17.12.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind
executarea lucrării: “Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada
Mueteti nr. ‚ sector 1, Bucureşti' vă copiunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei anexate la śólicitare (Certificat de Urbanism nr.
din 04.10.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul

anexă, Contract de vânzare autentificat sub nr de notar pubHc
Andreea Dana Rădulescu, Memoriu tehnic, Aviz de traseu nr. emis
de Administraţia Domeniului Public Sector 1, Clasarea NotifĺcărU nr
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de coordonare avizat de
administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonâ), Iucrarea constă în:

. realizare extindere reţea electrică prin pozarea subterană a unui cablu
electric, tip 3x50+25C, pe un traseu de lungime 75,0 m în domeniul public. Traseul
reţelei electrice propuse va porni din stâlpul existent pe str. Sold. Dobre loan, în dreptul
imobilului cu nr. cadastral (aferent PT 1531), care va străbate trotuarul
nr.impare din aceeasi stradă, va continua prin trotuawl nr. impare din str. Mueteti
până Ia firida de distribuţie i contorizare ce va fI amplasată pe proprietatea imobilului
nr. din str. Mueteti. Pozarea subterană a reţelei electrice propuse se va executa la
adâncimea de 0,9 m, în anţ deschis realizat prin săpătură.

2. Urmare a verificărü efectuate pe teren în data de 09.01.2019 în trotuarul nr.
impare din str. Musetesti, există plantat în alveolă un ex. pom fructifer (măr) ‚ 0=15 cm,
h=4m.

In urma analizărU documentaţiei depuse i a constatărilor din teren, in
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.30412009 pr%vind aprobarea Normelor de protecţie a

Bd.Roga Đabeta i 47, cod poştal 050013. sector 5. Buciireşu, Roťnâ, ľ
TeI: 021.3055500
hitp:flwww.pnb m

Nr.1 1816/1690706
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spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul

favorabil conditionat Iucrării mentionate.
Tn execuţia Iucrărilor se vor respecta următoarele condiţii:

- In proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau

utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul

radicular aI materialului denđrologic.
- {n timpul Iucrărilor, executantul va lua măsuri de prote)are a materialului

dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia ceI puţin 1,0 m

faţă de arbori, conform SR 8591/1997 ReţeIe edilitare subterane. Condiţii de amplasare;

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor

materiale în jurul arborilor 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 Iucrărfl) se constată uscarea sau

prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul Iucrărfl, aveţi obligaţia înlocuirfl

exemplarelor uscate şi suportarea contrava(orii eventualelor prejudicü produse prin

prăbuşirea acestora.
Precizăm că in baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de

toaletare, iar Ia finalizarea IucrărH aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

In cazul în care execuţia Iucrărilor se realizează în perioada 15 Noiembrie — 15

Martie, prezentul aviz este valabil doar în prezenţa avizului de traseu emis de

administratorul domeniului public unde se execută Iucrarea, aviz care va conţine

condiţflle de Iucw pe timp friguros prezentate in Anexa nr.3 Ia H.C.G.M.B. nr.220/2018

pentru aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia
Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului

Bucureti.
Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate În Cedificatul

de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti

i în baza planului de coordonare avizat de administratohi reţelelor tehnico-edilitare.
Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării sunt răspunzători in cazul

nerespectărü condiţülor din prezentul aviz.
Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrărfl ulterior emiterfl acestui aviz,

aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrării.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art4,

Iit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Norme(or de

protecţie a spaţf]Ior verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
Prezentul aviz este valabil ‘1 an de Ia data emiterii.

POPA

Întocmit,
Daniela VOINEScU

DIRECTOR EXECUTIV,

15 IAN. ?fljţl
Red:D.V.JĄexflĄO1.2019 - prezentu) aviz a ťost postat pe site-ui PMB

htip/Iwww.pmbsoĺinstitutii/primada/directiiÍdirectia mediuiavize arboń in consuhareíavize arbori in consultare.nhp

pe data de

Bd. Regha EIabe(a IV 47, cod poştal 050013, sedör5, BucweşlL ROmB

TeI: 021305.55.00
hflpiMvn'ą pmb.m



PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu
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CĂTRE,
S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.

prin
S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L.

Strada Justiţiei nr. 58-60, parter, ap.4, 040119, sector4, Bucuresti

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bulevardul Poligrafiei, nr. 4, sector 1, Bucuresti

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

ObiectuI Iucrării: «Aiimentare cu energîe electrică a imobflului situat pe Calea
Griviţei sector 1, Bucureti"

Având în vedere solicitarea depusă de S.C. E-D1STR1BUT1E MUNTENIA S.A. prin
Domnul — împulernicit aI S.C. Besi Electroproiect &R.L..
înregistrată ia P.M.B. cu nr.1690699114.12.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.11817/14.12.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind
executarea iucrării: Alîmentare cu energie electflcă a imobHului situat pe Calea
Griviţei nr. ‚ sector 1, Bucureti' vă comunicăm următoareie:

1. Conform documentaţiei anexate Ia solicitare (Certificat de Urbanism nr.
din 04.10.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul

anexă, Memoriu tehnic, Aviz tehnic de racordare nr. i fia de
soluţie anexă, emise de E-Distršbuţie Muntenia SA, Aviz de traseu nr.
emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1, Aviz de traseu nr.
emis de Administraţia Străzilor Bucureti, Clasarea Notificărh nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de coordonare avizat de
administratorii reţelelor tehnico-edilśtare, plan de încadrare in zonă), Iucrarea constă in:

realizare extindere reţea electrică prin pozarea subterană unui cablu eiectric
tip 3x50+25C, pe un traseu de Iungime 65,0 m în domeniui pubiic. Traseul reţelei
electrice propuse va porni din stâlpul existent Ia intersecţia str. Carpaţi cu Calea
Griviţei, va subtraversa str. Carpaţi i va continua prin trotuarul din Caiea Griviţei
aferent nr.impare, până la blocul de măsură si protecţie trifazat —BMPT ce va fi
amplasat pe propdetatea beneficiarului, Ia Iimita de proprietate. Reţeaua electrică
propusă va fi pozată în anţ deschis executat manual, având Iăţimea de 0,4 m, iar
adâncimea de pozare a reţelei electrice va ři de 0,9 m în trotuar, respectiv 1,2 m Ia
subtraversare

Nr.1 181711690699

Bd. Regi,a 8abeta nr 47. c $aIO5l3. sedor5. Bucureşti, ROmăÍa
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2. Urmare a verificărü efectuate pe teren în data de 09.01.2019 pe traseul
Iucrării există gard viu de Iăţime 0,5m i înalţime 0,8 m care

Tn urma analizării documentaţiei depuse i a constatărilor 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 Iucrării mentionate.

Gardul víu de pe traseul Iucrădi va fÍ subtraversat, fără afectarea acestuia.
Precizăm că in baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de

toaletare, iar Ia finalizarea Iucrărfl aveţí obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

In cazul în care execuţia Iucrărilor se realizează in perioada 15 Noiembrie — 15
Martie, prezentul aviz este valabil doar în prezenţa avizului de traseu emis de
administratorul domeniului public unde se execută Iucrarea, aviz care va conţine
condiţüle de Iucru pe timp friguros prezentate Tn Anexa nr.3 Ia H.C.G.M.B. nr.22012018
pentru aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia
Iucrărklor de infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului
Bucuresti.

Prezentul aviz este emis În baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul
de Urbanism nr emis de Primăria Municipiului Bucureşti
împreună cu planul anexă i în baza planului de coordonare avizat de administratorii
reţelelor tehnico-edilitare.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterfl acestui aviz,
aveţi obligaţia solicitărü revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărfl.

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

Prezentul aviz este valabil 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTQR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA
ŕücoj

‚ iffl
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Întocmit
Daniela VOINESCU
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr.118921 1691732!

CĂTRE,
S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.

prin
S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L. ‚7(

Strada Justiţiei nr. 58-60, parter, ap.4, 040119, sector 4, Bucuresti

Spre flinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bulevardui Poligrafiei, nr. 4, sector 1, Bucureti

Obieciui Iucrării: ‘Alimentare cu energie eIectrică a imobfluiui situat pe strada
Bacului sector 1, Bucurestľ

Având în vedere solicitarea depusă de S.C. E-D1STRIBUŢIE MUNTENIA S.A. prin
— împuternicU ai &C. Best Eiectroproiecl S.R.L.,

înregistrată Ia P.M.B. cu nr1691732/18.12.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.11892/19.12.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind
executarea Iucrării: “Aiimentare cu energie eiectrică a imobiluiui situat pe strada
Bacului nr ‚ sector 1, Bucuresti' vă comunícăm următoarele:

1. Conform documentaţiei anexate Ia soiicitare (Certificat de Urbanism nr.
emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu pianul

anexă, Fia de soiuţie nr emisă de E-distribuţie Muntenia SA,
Memoriu tehnic, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Domeniului
Public Sector 1, Clasarea Notiflcării nr emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bucure$i, plan de coordonare avizat de administratorii reţelelor
tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), Iucrarea constă în:

realizare extindere reţea electrică prin pozarea subterană a unui cablu
electric, tip 3x1 50+95N, pe un traseu de Iungime 160,0 m în domeniul public. Traseul
reţelei eiectrice propuse va porni de Ia postul de transformare PTZ 771 existent în
incinta imobilului cu nr. cadastral iE 219670, străbate terenui incintei pánă Ia trotuarul
nr. impare din str. Inovatorilor, va continua prin acest trotuar 120 m, subtraversează str.
Inovatorilor Ia intersecţia cu str Bacului, de unde va continua 30 m prin trotuarul nr.
pare din această stradă până Ia firida de distributie, contorizare si protecUe, propusă a
fl montată în incinta imobilului aiimentat, ia Iimitate de proprietate cu imobiiul nr.2 din
str. Bacului.

Pozarea subterană a reţelei electrice propuse se va executa Ia adâncimea de 0.9
m, respectiv 1,2 m Ia subtraversări, în anţ deschis realizat prin săpătură cu Iăţimea
de 0,4 -0,5 m.

Bd. Regiia aabeta ‚r 47, cod poştaIO5cOl3. sdor5, BuajmL Rom&iLa ľ
TeI: 02130555.00
hltp:/Nnwą.pnb.m

€j0I



2. Urmare a verificărfl efectuate pe teren în data de 09.012019 pe traseul

Iucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetaţie.
În urma analizării documentaţiei depuse i a constatărilor din teren, în

conformitate cu H.C.G.M.B. nr304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul
favorabil Iucrării mentionate.

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de
toaletare, iar Ia inalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

În cazui în care execuţia iucrăriior se reaiizează în perioada 15 Noiembrie — 15

Madie, prezentul aviz este valabil doar în prezenţa avizului de traseu emis de
administratorul domeniului public unde se execută Iucrarea, aviz care va conţine
condiţüle de iucru pe timp friguros prezentate în Anexa nr.3 Ia H.C.G.M.B. nr.220/2018

pentru aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea ş execuţia
Iucrărilor de infrastructură (tehnico-ediiitare ş stradaie) de pe teritoriul Municipiuiui
Bucure$i.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specif:cate Tn Certificatul
de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti
i în baza planului de coordonare avizat de administratorfl reţeleior tehnico-edilitare.

Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării sunt răspunzători de execuţia Iucrărfl.
Pentru orice modificare apărută în traseul iucrărfl ulterior emiterii acestui aviz,

aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărü.
Nerespectarea celor menţionate în prezentui 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 spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz este vaiabil 1 an de ia data emiterii.

DiRECTOR EXECUTIV,

ĺniocmit,
Danieła

i5iAtt2Ü1

Red:Dv.J4ex./14.01 .2019 - prezentul aviz a fost postat pe sile-ul PMB
hitp:UVMw.pmbmiinstitutíilpńmariaidirectiilđirectia mediuiavize arbod in consultare/avize arboń in cansultarephp
pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

rornania2Ol9.eu

Nr. 265,1179811698306,16899771 21. IAN. 2%
Către : SC ERBASU EDIL CONSTRUCT SA - prin dL Razvan Geanta - solicită
ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă:
PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi
B-duíMetaíurgieinr. 12-18, GrandArena, et. 1, sector4

Referitor Ia Iucrarea: Branament de gaze naturale a imobflului situat pe Drumul JUa vei
sector 4, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1689977/13.12.2018 şi Ia Direcţia
— de Mediu cu nr. 11798/14.12.2018, completată cu documentaţia înregistrată Ia P.M.B. cu nr.

1698306/15.01.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 265/16.01.2019, prin care solicitaţi avizul de
specialitate privind executarea Iucrării: Branament de gaze naturale a imobilului situat pe
Drumul Jilavei nr. 50-60, sector 4, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale
deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma
verificării efectuate pe teren în data de 18.01.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa pe o
Iungime de 10,5m, astfel:

• din conducta existentă în carosabilul Drumului Jilavei, până Ia aproximativ 25m faţă
de Iimita din partea stângă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizării dosarului, în conformitate cu 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 emiterfl prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării
revizuirü acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerü terenului Ia starea iniţială.
In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordu

administratorului domeniului public in care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros,
conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea
NormeIor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură
(tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

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

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXEC
Simona-Ma

hflpiiwww.pmb.,

Întocmit
&PĄyţ4RASCA

Bd. Regüia Elisabeta nr 47. cod taI O5l3, sodnr 5, B4ure, Rnân
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Directja de Mediu

z2. IAN. 2019

Către : SC BEST ELECTROPROIECT SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia
registratura PMB
pentru sc E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1
ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Extindere reţea electrică în vederea alimentărü cu energie
electrică a imobilului situat pe str. IiuIu, sector 1 i a imobilului situat pe
str. inca1 ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererile dvs., înregistrate Ia P.M.B. cu nr. 1693170/10.12.2018,
1694299/27.12.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 11954/21.12.2018, 12066/28.12.2018,
prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: ‚Extindere reţea
electrică în vederea alimentărü cu energie electrică a imobilului situat pe str. Jiului nr. 69,
sector 1 $ a imobflului situat pe str. .Şinca nr. 38-40, sector 1", conform documentaţiei
depuse (C.U. nr.

‚ a planuńlor anexate şi Memoriului tehnic,
Clasarea Notificării nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia
Străzilor i ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data
de 10.01.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa pe o lungime de 330m, astfel:

• din PT existent pe partea nr. pare a str. Jiului, subtraversează str. Jiului, continuă
prin trotuarul nr. impare aI str Jiului, apoi prin trotuarul nr. pare al str inca, până
Ia aproximativ 5m si 15m faţă de limitele din partea stângă a proprietăţilor.

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament i în vecinătatea PT-ului.
ln timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime

faţă de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului lucrării) de 1 m—1 .5m,conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane, Condiţii de amplasare.
Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura

se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. ln timpul lucrărilor constructorul va
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pămäntului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănire&ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

ln cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" in scopul menţinerii
distanţei faţă de arbońi din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Nr. 11954,12066/1693170,16942991

Bd. Regina EsabeIa nr. 47, cod pcşt& O5l3, seciw 5, Bucureşli, România Iłż l



Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI

metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii

meteo nefavorabile.
Precizăm că în cazui în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea

Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

Iucrărü, veţi avea obligaţia înlocuirü exemplarelor uscate şi suportarea contravalorü

eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei

lucrărilor menţionate.
Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia

solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.
La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerfl terenului Ia starea iniţială.

In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de

acordui administratowlui domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp

friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind

aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de

infrastwctură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

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

teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, Iit.b.
Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau

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

Întocmit:
RASCA

Red:P.RJ4ex.-22.0l .2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
pe data de

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA
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PRIMĂRIA MUNICH1ULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

romonio2oi9.eu

Nr.9361, 11452, 1461 1662681, 1684642, 1696719
22. IAN. 2oi

CĂTRE,
COMPANIA MUNICIPALĂ DEZVOLTARE DURABILA BUCURESTI S.A.
Strada Ańs[ide Demethade nr.2, birou nr.18, sector 1, Bucureti

Spre ştiinţă: -

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

Scopul lucrării: «Obţinere AC pentru interseca 12 — B.dul Ion Mihalache — str.
Clăbucet .şi intersecţia 13 — b.dul Ion Mihalache — str. GaIa GaIaction' sector 1,
Bucuresti

Având în vedere solicitarea depusă de Compania Municipală Dezvoltare
Durabilă Bucure$i S.A., înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1662681/21.09.2018 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr.9361/24.09.2018, completată cu dccumentaţia înregistrată Ia P.MB. cu
nr 1684642127.11.2018 i nr. 1696719110.01.2019 i la Direcţia de Mediu cu nr.
11452/28.11.2018 i nr.146/11.01.2019, prin care se solicită emiterea avizului de
specialitate privind executarea Iucrării: a Obţinere AC pentru intersecţia 12 — B.dui Ion
Mihalache — str. Clăbucet $ intersecţia 13 — b.dul Ion Mihalache — str. GaIa
Qalactjon" vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei anexate la solicitare (Certificat de Urbanism nr.574R/
1637147 din 02.08.2018 emis đe Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul
anexă, Memoriu tehnic, Aviz de traseu nr.36205/28.12.2018 emis de Administraţia
Străzilor Bucureti, Aviz nr.12580118.12.2018 emis de Comisia Tehnică de Circulaţie —

P.M.B., Ciasarea Notiřicărfl nr.18528/10.09.2018 emisă de Agenţia pentru PrDtecţia
Mediului Bucureşti, plan de încadrare), Iucrarea constă în:

- realizare Iucrări de semaforizare care presupun: dotarea intersecţiilor cu instalaţii
de semaforizare (semafoare, automate de dirijarea circulaţiei, camere video, detectori de
trafic, stâlpi simpli şi cu consolă, butoni trecere pietoni, canalizaţfl electrice, camere de
tragere), Se vor prevedea trasee de comunicaţii I cabluri optice pentru racordarea
echipamentelor din intersecţü Ia sistemul de comunicaţü aI BTMS. Traseul de pozare
subterană a canalizaţflle electrice de alimentare a echipamentelor ş instalaţiilor de
semaforizare vor fi executate prin trotuar i carosabii, prin săpătură deschisă1 Ia cota
min. de 075 m, sub cota superioară a carosabilului. In punctele de traversare a părţii
carosabile sau de schimbare de direcţie, canalizaţia va fi prevăzută cu camere de
tragere cu adâncimea de 0,84 m. La traversările arterelor de circulaţię.- --ia
subtraversarea Iinülor de tramvai1 subtraversarea se va realiza prin foraj orizo f' ira'?Z\.

p
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2. Urmare a verificărfl efectuate pe teren în data de 12.01.201 B s-a constat:

- pe B.dul Ion Mihalache, în trotuarul aferent nr. potaIe impare, există aliniament

stradal format dinarbori plantaţi în alveole, astfel au fost inventariat următorul

material dendrologic în proximitatea traseului Iucrărilor:
2 ex. Catalpa sp. (catalpă), 0 20-25 cm, h 4-5 m,
2 ex. Tilia sp. (tei), 0=40-50 cm, h= 10-12 m- (din care un puiet),

1 ex. Fraxinus sp. (frasin), 0= 45-55 cm, h= 14-15 m;
- pe B.dul Ion Mihalache, pe trotuarul nr. potaIe impare, Ia intersecţia cu str.

Clăbucet, există platbandă cu Iăţime 3,0 m i arbori din specia platanus plantaţi

în aceasta.
In urma analizărfl documentaţiei depuse i a constatărilor din teren, in conformitate

cu H.C.G.M.8. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţülor verzi de

pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil conditionat

lucrării mentionate.
In execuţia Iucrărilor se vor respecta următoarele condiţii:

- In proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau

utilizând o tehnologíe adaptată condíţiilor din teren care să nu distrugă sistemul

radicular aI materialului dendrologic.
- ln timpu( Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului

dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia ceI puťin i ‚0 m

faţă de arbori, conform SR 8591/1997 Reţeĺe ediiîĺare subterane. Condiţii de amplasare;

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor

materiale în jurul arbońlor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din

dotare.
- In conformitate cu art.5 alin. h) din Legea 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările i completările

ulterioare, persoanele fizice i persoanele juridice au cbżigaţia să nu diminueze

suprafejeĺe spaţiuor verzi.
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 Ia finalizarea Iucrărü) se constată uscarea sau prăbuşirea

materialului dendrologic af]at pe traseul Iucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor

uscate şi suportarea contravalorü eventualelor prejudicü produse prin prăbuşirea acestora.

Precizăm că in baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de

toaletare, iar Ia finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerfl terenului Ia starea iniţială.

Oacă ?n timpul execuţiei lucrărilor nu permite protejarea sistemului radicular al

arborilor sau coronamentului, existând riscul secţionării/deteriorării acestora, se va

soficita obţinerea unui aviz de specialitate pentru defrişareaitoaletarea materialului

dendrologic, aviz ce va fi emis in baza unei solicitări punctuale.

Conform
In cazul în care execuţia Iucrărilor se realizează in perioada 15 Noiembrie — 15

Martie, prezentul aviz este valabil doar în prezenţa avizului de traseu emis de

administratorul domeniului public unde se execută Iucrarea, aviz care va conţine condiţiile

de Iucru pe timp friguros prezentate în Anexa nr.3 Ia H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru

aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de

infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe tedtoriul Municipiului Bucureti.

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

de Urbanism nr. 574Ri 1637147 din 02.08.2018 emis de Primăria Munícipiului Bucureşti

împreună cu planul anexă.
Benef,ciarul, respectiv executantul Iucrării sunt răspunzători de execuţia Iucrărfl i

de nerespectarea condiţiilor din prezentul aviz.

Bt Regna E!sabeta rr 47, cod poştaIOSOOl3, sectorS, Socureşit România

TeI. 021.305.5500
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Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirh acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărfl.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fÍ 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 spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz este valabil i an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

ĺntocmit,
Daniela voINEscuo

Red:DV.13exJ17.Ol.2019 - piezenlul aviz a fost poslat pe sile-uI PMB
hup:/1pmb.mhnstitutiiĺprËnarta/directwdirectia mediwavize arbod in consultarelavize arboń in consutare.php
pe data de

o
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

rornonia2ol9.eu

Nr.9362, 11656:146! 1662666,1684631, 1696719 2.LIAN. 2019

CĂTRE,
COMPANIA MUNICIPALA DEZVOLTARE DURABJLA BUCURESTI S.A.
Strada Adstide Demetdade nr.2, birou nr.18, sector 1, Bucuresti

Spre ştiínţă: -

ADMINISTRAŢIA STRAZILOR BUCUREŞTI
Strada Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1, Bucureti

p

Obiectui Iucrării: “Semaforizări 24 intersecţii/trecere pentru pietoni —

intersecţie 2 — str. Antiaeriană nr.6-8, sector 5, Bucureştľ'
Amenajare

Având în vedere solicitarea depusă de Compania Municipală Dezvoitare
Durabilă Bucure$i S.A., înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1662666121.09.2018 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr.9362/24.09.2018, compietată cu documentaţia înregistrată Ia P.M.B. cu
nr 1684631/27.11.2018 i nr. 1696719/10.01.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr.
11456/26.11.2018 i nr146/11.012019, prin care se solicită emiterea avizului de
specialitate privind executarea Iucrării: Semaforizăń 24 întersecţü/trecere pentru
pietoni — Amenajare intersecţie 2 — str. Antiaeriană nr.6-8, sector 5' vă comunicăm
următoareie:

1. Conform documentaţiei anexate Ia soflcitare (Certificat de Urbanism nr.620R1
1637123 din 09.08.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul
anexă, Memoriu tehnic, Aviz de traseu nr.36216/28.12.2018 emis de Administraţia
Străzilor Bucuresti, Aviz nr12580/18.12.2018 emis de Comisia Tehnică de Circulaţie —

RM.B., Clasarea Notificării nr.18518/10.09.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia
Mediului Bucureşti, pian de încadrare), Iucrarea constă în:

- realizare Iucrări de semaforizare: dotarea intersecţUlor cu instalaţii de semaforizare
(semafoare, automate de dirijarea circuiaţiei, camere video, detectori de trafic, stâlpi
simpii i cu consolă, butoni trecere pietoni, canalizaţii electrice, camere de tragere). Se
vor prevedea trasee de comunicaţii i cabluri optice pentru racordarea echipamentelor
din intersecţii Ia sistemul de comunicaţii aI BTMS. Lucrările se vor executa pe sos.
Antiaeriană- de Ia str, Coman Ion până Ia str Rombului. Traseul canalizaţiilor electrice
de alimentare a echipamentelor ş instalaţiilor de semaforizare vor fi executate prin
spaţiu verde, trotuar i carosabil, prin săpătură deschisă, Ia cota min. de 0,75 m, sub
cota superioară a carosabilului. In punctele de traversare a părţii carosabile sau de
schimbare de direcţie, canalizaţia va fi prevăzută cu camere de tragere cu adăncimea de
0,84 m.Ia traversăriie de aderełor de circuiaţie sau ia subtraversarea iinflior de tramvai,
traversarea se va realiza prin foraj orizontal dirijat, Ia adâncimea minimă de 1,3 m..

Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 03.12.2018 pe os. Antiaeriană
(traseul studiat — de Ia str Coman Ion la str. Rombului), există spaţiu verde sub formă
de piatbandă cu Iăţimea de 0,8 m, amenajată pe trotuare. In platbanda din trotuarul

r
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aferent numerelor impare, există plantaţi arbori din speciile Acer (arţar), RobInIa

(salcâm), Fraxinus (frasin), cu O 30-40 cm, h4-6 m. Pentru următorul material

dendrologic (aflat în diferite stadii de declin biologic).
2. În urma analizărü documentaţiei depuse i a constatărilor din teren, în

conformitate cu H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a

spaţii(or verzi de pe teritoriu( Municipiu(ui Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil

conđitionat Iucrării mentionate.
b execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţfl:

- În proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau

utilizând 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 săpătuńlor (executate manual) Ia ceI puţin 1,0 m

faţă de arbori, conform SR 8591/1997 Reţ&e edilitare subterane. Condiţë de amplasare;

- 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 menţionate, nu suntem răspunzători

de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic, Dacă Ia

veriflcările ulterioare (12 Iuni de Ia inalizarea Iucrărű) se constată uscarea sau prăbuşirea

materialului dendrologic aflat pe traseul Iucrării, aveţi obligaţia înlocuirfl exemplarelor

uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudich produse prin prăbuşirea acestora.

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

toaletare, iar la finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

În cazul in care execuţia lucrărilor se realizează în perioada 15 Noiembrie — 15

Martie, prezentul aviz este valabil doar în prezenţa avizului de traseu emis de

administratorul domeniului public unde se execută lucrarea, aviz care va conţine condiţiile

de Iucru pe timp friguros prezentate în Anexa nr.3 la H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru

aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de

infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teńtoriul Munidpiului Bucureti.

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

de Urbanism nr.620R/ 1637123 din 09.08.2016 emis de Primăria Municipiului Bucureşti

împreună cu planul anexă.
Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării sunt răspunzători de execuţia lucrărfl i

de nerespectarea condiţülor din prezentul aviz.
Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi

obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de inceperea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform arŁ4,

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

protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
Prezentul aviz este valabil 1 an de Ia data emiterii.

DREC

Simoi

Întocmit
Daniela VOINESCU
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 9363, 11455, 1461 1662667, 1684635,1696719! 2.ZMN.Żĺ::.

CĂTRE,
COMPANIA MUNICIPALĂ DEZVOLTARE DURABILA BUCURESTI S.A.
Strada Adstide Demetriade nr.2, birou nr.18, sector 1, Bucuresti

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

PRIMĂRIA SECTORULUI 3
DIRECŢIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC
Intrarea Odobeşti nr.5-7, Sectorul 3

ObiecluI Iucrării: “Semaforizări 24 intersecţii/trecere pentru pietoni — Amenajare
intersecţie 3 — str. Baba Novac str. Ion Ţuculescu, sector 3"

Avánd in vedere solicitarea depusă de Compania Municipală Dezvoitare Durabiiă
Bucure$i S.A., inregistrată Ia P.M.B. cu nr.1662667121.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.9363/24.09.2018, completată cu documentaţia inregistrată ia P.M.B. cu nr.
1684635/27.11.2018 i nr. 1696719/10.01.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr.
11455/28.11.2018 i nr.146/11.01.2019, prin care se solicită emherea avizului de specialitate
privind executarea iucrării: “Semaĺorizări 24 întersecţii/trecere pentru pietoni — Amenajare
intersecţie 3 — str. Baba Novac — str. Ion Ţuculescu, sector 3", vá comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei anexate Ia solicitare (Certificat de Urbanism nr.576R1 1637125
din 02.08.2018 emis de Primăria Municipiuiui Bucureşti impreună cu pianul anexă, Memoriu
tehnic, Aviz de tmseu nr.36212128.12.2018 emis de Administraţia Străzilor Bucure$i, Aviz
nr.12580118.12.2018 emis de Comisia Tehnică de Circulaţie — P.M.B., Clasarea Notiflcării
nr.18533/10.09.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti1 plan de incadrare),
Iucrarea constă în:

- realizare Iucrăń de semaforizare pńn: dotarea intersecţiilor cu instalaţii de semaforizare
(semafoare, automate de dihjarea circulaţiei, camere video, detectori de trafic, stâlpi simpli i
cu consoIă, butoni trecere pietoni, canalizaţii electrice, camere de tragere), Se vor prevedea
trasee de comunicaţii i cabluri optice pentru racordarea echipamentelor din intersecţü Ia
sistemul de comunicaţii aI BTMS. Lucrările se vor executa pe sos. Baba Novac, in intersecţia
cu str. Ion. Ţuculescu. Traseul canahzaţiilor electrice de alimentare a echipamentelor i
instalaţiilor de semaforizare vor fi executate prin spaţiu verde, trotuar şi carosabil, prin săpătură
deschisă, Ia cota min. de 0,75 m, sub cota superioară a carosabilului. In punctele de traversare
a părţii carosabile sau de schimbare de direcţie1 canalizaţia va fi prevăzută cu camere de
tragere cu adâncimea de 0,84 m. La subtraversăriie ańereior de circuiaţie sau ia
subtraversarea Iinülor de tramvai, subtraversarea se va realiza prin foraj orizontal dirijat, Ia
adăncimea minimă de 1,3 m..

Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 45.12.2018 pe sos. Baba Novac, Ia
intersecţia cu str. Ion. Ţuculescu, există spaţiu verde sub formă de piatbandă cu iăţimea de 0,8
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m pe trotuarele aferente străzilor Baba Novac i respectiv Ion Ţuculescu, În aceste suprafeţe

spaţii verzi există plantaţi arbori - Platanus sp.(platani), cu 0=15-20 cm, h=12-14 m.

De asemenea, pe str. Baba Novac există scuar cu arbori plantaţi în acesta, amplasat în

zona mediană a carosabilului.
Pe trotuawl str Ion Ţuculescu, există spaţiu verde sub formă de platbandă cu iăţimea de

0,8 m, în care sunt plantaţi arbori din specia Platanus (platan).
2. In urma analizării documentaţiei depuse i a constatărilor din teren, în conformitate cu

H.C.G.M.B. nr.30412009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţflior verzi de pe

teritońui Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil conditionat iucrării

mentionate.
In execuţia Iucrărilor se var respecta următoarele condiţii:

- În proximitatea arbori!or menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o

tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemui radicuiar ai

materialului dendrologic.
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materiaiuiui

dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia cel puţin 1,0 m faţă de

arbori, conform SR 8591/1997 Reţeĺe ediIitare subterane, Condiţü de amplasare;

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pămăntului sau altor materiale in

juwl arboriior sau rănire&wperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

In cazul in care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de

eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic, Dacă ia verificările

ulterioare (12 luni de Ia finalizarea IucrărH) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului

dendrologic aflat pe traseui iucrărh, aveţi obligaţia inlocuirii exemplareior uscate şi suportarea

contravalońi eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.
Precizăm că in baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de toaletare,

iar Ia finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

In cazui în care execuţia Iucrăriior se realizează in perioada 15 Noiembrie — 15 Martie,

prezentui aviz este valabil doar tn prezenţa avizului de traseu emis de administratorul

domeniului public unde se execută lucrarea, aviz care va conţine condiţiile de lucru pe timp

friguros prezentate in Anexa nr.3 Ia H.C.G.M.B. nr.22012018 pentru aprobarea Normelor privind

avizarea, autorizarea, coordonarea ş execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i

stradale) de pe teritoriul Municipiuiui Bucureti.
Prezentul aviz este emis in baza şi cu respectarea celor speciHcate in Cedificatul de

Urbanism nr.576R1 1637125 din 02.08.2018 emis de Primăria Municipiuiui Bucureşti impreună

cu planul anexă.
Beneficiawl, respectiv executantul Iucrărfl sunt răspunzători de execuţia Iucrărb i de

nerespectarea condiţiilor din prezentul aviz.
Pentru orice modificare apărută in traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi

obiigaţia solicitării revizuirii acestuia inainte de inceperea execuţiei iucrării.

Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz va fi sancţionată conform ad.4, Iit. b)

din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 30412009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţt]Ior

verzi de pe teńtodul Municipiului Bucureşti.
Prezentul aviz este valabil 1 an de ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Întocmt,

18. A?Ł lü Daniela VOIJE9ţL
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

=
-

____

2Lup
Nr.9364, 11454, 146! 1662668, 1684638, 1696719

CĂTRE1
COMPANIA MuNIcIPALĂ DEZVOLTARE DURABILĂ BUCURESTI S.A.
Strada Aristide Demetriade nr.2, birou nr.18, sector 1, Bucuresti

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

ObiectuI Iucrării: “Obţinere AC pentru amenajare intersecţie 4 — str. Baîcului —

B.dul Gării Obor, sector 2, Bucureti

Având în vedere solicitarea depusă de Compania Municipală Dezvoltare
Durabilă Bucuresti S.A., înregistrată Ia P.MB. cu nr.1662668/21.09.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.9364/24.09.2018, compietată cu documentaţia înregistrată la
P.M.B. cu nr. 1684638/27.11.2018 i nr. 1696719/10.01.2019 i la Direcţia de Mediu cu
nr. 11454128.11.2018 i nr.146i11.01.2019, prin care se solicită emiterea avizului de
specialitate privind executarea Iucrării: a Obţinere AC pentru amenajare interseqie 4
— str. BaicuIui — B.dul Gărĺi Obor, sector 2", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei anexate la solicitare (Certificat de Urbanism nr.617Ri
1637126 din 09.08.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul
anexă, Memoriu tehnic1 Aviz de traseu nr.36215/28.12.2018 emis de Administraţia
Străzilor Bucureti, Aviz nr.12580/18.12.2018 emis de Comisia Tehnică de Circulaţie —

P.M.B., Clasarea Notificării nr.18532110.09.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia
Mediului Bucureşti, p)an de incadrare), lucrarea constă în:

- realizare lucrări de semaforizare care presupun: dotarea intersecţiilor cu instalaţii
de semaforizare (semafoare, automate de dirUarea circulaţiei, camere video, detectori

P de trafic, stâlpi simpli ş cu consolă, butoni trecere pietoni, canalizaţii electrice, camere
de tragere), Se vor prevedea trasee de comunicaţii i cabluri optice pentru racordarea
echipamentelor din intersecţh Ia sistemul de comunicaţii al BTMS. Traseul de pozare
subterană a canalizaţiile electrice de alimentare a echipamentelor ş instalaţhlor de
semaforizare vor fi executate prin trotuar ş carosabil, prin săpătură deschisă, Ia cota
min. de 0,75 m, sub cota superioară a carosabilului. Tn punctele de traversare a părţii
carosabile sau de schimbare de direcţie1 canalizaţia va fi prevăzută cu camere de
tragere cu adâncimea de 0,84 m. La traversările arterelor de circulaţie sau Ia
subtraversarea liniilor de tramvai, traversarea se va realiza prin foraj orizontal dirijat.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 09.01.2018 s-a constat
- pe str Baicului există aliniament stradal, iar pe zona afectată de Iucrări sunt
Iocalizaţi B ex. Tilia sp,(tei), ® = 30-40 cm, h12-14 m, plantaţi in alveole;
- în str. Baicului, vecinătatea CăU Ferate, există 2 ex. Pinus sp (pin), O = 20-30
cm, h=7-9 m;
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- în trotuawl B.dul. Gării Obor, în proximitatea traseului canaüzaţülor electrice se

află un ex. Fraxinus sp.(frasin), e = 30-40 cm, h=1O-12 m.
In urma analizării documentaţiei depuse si a constatărilor din teren1 în

conformitate cu H.CG.M.B. nr304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a

spaţiilor verzi de pe teňtoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul

favorabil conditionat Iucrării menţionate.
In execuţia Iucrărilor se vor respecta următoarele condiţü:

- În proximitatea arbońlor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau

utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul

rađicular aI materialului dendrologic.
- În timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului

dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia ceI puţin 1,0 m

faţă de arbori, conform SR 8591/1997 ReţeIe edilitare sublerane, Condiţii de ampĺasare;

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor

materiale în jurul arborilor 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 inalizarea lucrărh) se constată uscarea sau

prăbuşirea materialuluí dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia ínlocuirii

exemplarelor uscate şi supodarea contravalorfl eventualelor prejudicii produse prin

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

toaletare, iar Ia finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

În cazul în care execuţia Iucrărilor se realizează în perioada 15 Noiembrie — 15

Martie, prezentul aviz este valabil doar în prezenţa avizului de traseu emis de

administratorul domeniului public unde se execută Iucrarea, aviz care va conţine

condiţiile de lucru pe timp friguros prezentate în Anexa nr3 Ia H.C.G.M.B. nr220/2018

pentru aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia

Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului

Bucureti.
Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul

de Urbanism nr. 617R/ 1637126 din 09.082018 emis de Primăria Municipiului

Bucureşti împreună cu planul anexă.
Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării sunt răspunzători de execuţia Iucrării i

de nerespectarea condiţiilor din prezentul aviz.
Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz,

aveţi obligaţia soticitărü revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fÍ 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 spaţf]lor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz este valabil 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

riana POPA

Întocmit,

J 18. IAN. 2019 DanieI!NpCu
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PRIMĂRJA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

2 L-iMHOI9Nr.9365, 11453, 14611662669, 1684640, 1696719!

CĂTRE,
COMPANA MUNICIPALĂ DEZVOLÎARE DURABIŁĂ BUCUREŞTI S.A.
Strada Ahstide Demetriade nr.2, birou nr.18, sector 1, Bucure$i

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

Scopul Iucrării: ‘Obţinere AC pentru intersecţia 5 — B.dul Banu Manta — Str. Teodosie
Rudeanu' sector 1, Bucuresti

Având în vedere solicítarea depusă de Compania Municipală Dezvoltare DurabilăBucureşti S.A., inregistrată Ia P.M.B. cu nr1662669/21.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cunr.9365/24.09.2018, completată cu documentaţia inregistrată Ia P.M.B. cu nr.1684640/27.11.2018 i nr. 1696719/10.01.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr 11453/26.11.2018i nr.146/11.01.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executareaIucrării: “ Obţinere AC pentru intersecţia 5 — &dul Banu Manta — Str. Teodosie Rudeanu'vă comunicăm următoarele:
1. Conform documentaţiei anexate Ia solicitare (Certiflcat de Urbanism nr.614R/ 1637128din 09.082018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti impreună cu planul anexă, Memoriutehnic, Aviz de traseu nr36201/28.12.2018 emis de Administraţia Străzilor Bucureti, Aviznr.12580118.12.201B emis de Comisia Tehnică de Circulaţie — P.M.B., Clasarea Notificăriinr 18531/10.09.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti1 plan de incadrare),)ucrarea constă in:
- realizare Iucrări de semaforizare care presupun: dotarea intersecţfllor cu instalaţii desemaforizare (semafoare, automate de dirarea circulaţieš, camere video, detectori de trafic,stâlpi simpli i cu consolă, butoni trecere pietoni, canalizaţii electrice, camere de tragere), Se vorp prevedea trasee de comunicaţii i cabluń optice pentru racordarea echipamentelor din intersecţüIa sistemul de comunicaţii aI BTMS. Traseul de pozare subterană a canalizaţiile electrice dealimentare a echipamentelor i instalaţülor de semaforizare vor Fi executate prin trotuar icarosabil, prin săpătură deschisă1 Ia cota min. de 0,75 m, sub cota superioară a carosabilului. Inpunctele de traversare a părţü carosabile sau de schimbare de direcţie, canalizaţia va Fiprevăzută cu camere de tragere cu adâncimea de 0,84 m. Ła traversările arterelor de circulaţiesau la subtraversarea Iinülor de tramvai1 subtraversarea se va realiza prin foraj orizontal dirijat.
In execuţia Iucrărilor, în zona mediană a b.dului Banu Manta, Ia trecerea de pietoni, se vacrea un spaţiu verde sub forma de platbandă, cu Iăţimea celei existente i Iungimea de 8.05 min care se va amplasa un semafor.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren in data de 12.01.2018 s-a constat:
- pe B.dul Banu Manta, Ia intersecţia cu str. Teodosie Rudeanu există spaţiu verdesub formă de platbandă amplasat în zona mediană a carosabilului, cu arbori plantaţi in aceasta,puieţi din specia Prunus cerasifera pisardh (corcodu rosu);
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- în trotuarul din faţa imobilului cu nr.7 din Str. Banu Manta, exista pJantai in aiveoie,

ex. Ţiha sp. (tei), 0=30-35 cm, h= 7-8 m, din care 1 ex, în deciin biologic.

ln urma analizării documentaţiei depuse i a constatăriior din teren, in conformitate cu

H.C.G.M.B. nr.30412009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul

Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil conditionat Iucrării mentionate.

In execuţia Iucrărilor se vor respecta următoarele condiţü:

- în proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o

tehnologie adaptată condiţiiior din teren care să nu distrugă sistemul radicuiar aI materialuiui

dendrologic.
- În tímpul Iucrădlor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic

prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cei puţin 1,0 m faţă de arbori, conform

SR 8591/1997 ReţeŤe edi/itare subterane. Condiţii de amplasare;

- Este interzisă secţionarea rădăciniior, depunerea pământului sau aitor materiale în

jurui arborilor sau rănire&ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

- În conformitate cu arŁ5 alin. h) din Legea 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţülor verzi din intraviIanui iocahtăţilor, cu mod ificăriie i completăńie ulterioare,

persoanele fizice .şi persoaneie juridice au obĺigaţia să nu diminueze suprafeţele spaiüor verzi.

In cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de

eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrotogic, Dacă Ia verificările

uiterioare (12 iuni de ia finalizarea IucrărH) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului

dendrologic afiat pe traseul iucrării, aveţi obligaţia iniocuirii exemplarelor uscate şi suportarea

contravalorii eventualelor prejudicü produse prin prăbuşirea acestora.

Precizăm că in baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de toaletare, iar

Ia finalizarea Iucrărü aveţi obligaţia aducerh terenului Ia starea iniţială.

Dacă in timpui execuţiei Iucrăńlor nu permite protejarea sistemuiui radicuiar ai arboriior sau

coronamentului, existând riscul secţionării/deteriorării acestora, se va solicita obţinerea unui aviz

de specialitate pentru defrişareaitoaietarea materialului dendroiogic, aviz ce va fi emis in baza

unei solicitări punctuale.
In cazul în care execuţia iucrăriior se realizează în perioada 15 Noiembrie — 15 Martie,

prezentul aviz este valabil doar în prezenţa avizului de traseu emis de administratorul domeniului

pubhc unde se execută Iucrarea, aviz care va conţine condiţüle de Iucru pe timp friguros

prezentate în Anexa nr.3 la H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru aprobarea Normeior privind avizarea,

autohzarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edihtare i stradale) de

pe teńtoriul Municipiului Bucuresti.
Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatui de

Urbanism nr 614R11637128 din 09.08.2018 emis de Primăria Municipiuiui Bucureşti impreună

cu planul anexă.
Beneficiarul, respectiv executantul Iucrărh sunt răspunzători de execuţia Iucrării i de

nerespectarea condiţiilor din prezentui aviz.
Pentru orice modificare apărută in traseul Iucrărfl ulterior emiterü acestui aviz, aveţi

obligaţia solicitărü revizuirü acestuia inainte de începerea execuţiei Iucrării.

Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, Iit. b) din

Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.D. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţfilor verzi

de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
Prezentul aviz este valabii 1 an de Ia data emiterii.

Simona

Întocmit

18. IAN. 2019
Danieia VOINESCU
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

2ZIAN. 2Ow

Către : SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL
Aleea Marius Emanoiĺ Buteică nr. 18-20, sector 3

Spre ştiinţă:
Ađministraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de apă pentru imobiżuJ din B-dul Dimitrie Pompei
(Fabrica de Glucoză nr 7) ‚ sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., mnregistrată la P.M.B. cu nr. 1666127/02.10.2018 şi la
Direcţia de Mediu cu nr. 9732/03.10.2018, completată cu documentaţia înregistrată Ia
P.M.B. cu nr. 1685789/03.12.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 11546/04.12.20118, prin
care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării: Branşament de apă pentru
imobUul din B-dul Dimitrie Pompei (Fabrica de Glucoză nr. 7) nr. 2 D, sector 2, conform
documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a planurilor anexate şi
Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele
edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma
verificărfl efectuate pe teren în data de 17.12.2018, s-a constatat că Iucrarea se va
executa pe o Iungime de 24m, astfel:

• din conducta existentă în carosabilul B-dului Dimitrie Pompei, perpendicular, până
Ia aproximativ 6m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţU.

• !ără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.
In timpul executărU acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime

faţă de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului Iucrării) de 1 m—1 .5m,
contorm prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, in dreptul arbońlor din vecinătatea traseului Iucrărfl, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănire&ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" in scopul menţinerii
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular aI acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzătoh de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

Iłe% J

Nr. 9732,11546/1666127,16857891
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Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirfl exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii

eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.
Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei

Iucrărilor menţionate.
Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia

solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrăhlor.
La finalizarea Iucrăńlor aveţi obligaţia aducerfl terenului Ia starea iniţială.
In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de

acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp

friguros, conform celor specificate in Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind

aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărűor de

infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr. 30412009, privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe

teritoriul Municipiului Bucureşti, arL4, lit.b.
Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau

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

j9,ţÂť'L7O1!

Întocmit
Exp. Roxana PARASCA

-

Red:RRJ3ex.-17.Ol .2018- prezeniut aviz a bst postat pe site-uI PMB
pe data de

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA
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ř PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 9733,11547/1666123,1685786! 2 i IAN. 20i9

Către : SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL
Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 18-20, sector 3

Spre ştflnţă:
Ađministraţia străzilor - Str. Domniţa AncĹ4a nr. 1, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobflul din B-dul Dżmitrie
Pompei sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1666123/02i0.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 9733/03.10.2018, completată cu documentaţia înregistrată IaP.M.B. cu nr. 1665786/03.12.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 11547/04.12.20118, princare solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării: Branşament de gaze
naturale pentru imobilul din B-dul Dimitrie Pompei nr. 2 A, conform documentaţiei depuse
(C.U. nr. ‚ a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea
Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis deAdministraţia Străzilor, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma
verificării efectuate pe teren în data de 17.12.2016, s-a constatat că Iucrarea se va
executa pe o Iungime de 12m, astfel:

• din conducta existentă în carosabilul B-dului Dimitrie Pompei, perpendicular, până
Ia Iimita din partea stângă a proprietăţU.

• !ără afectarea vegetaţiei existente În aliniament.
In timpul executărU acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime

faţă de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului IucrărU) de lm—1.5m,
conform prevededlor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului IucrărU, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănireWruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

In cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" în scopul menţineriidistanţei faţă de arborü din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular aI acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că În cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

r4-Bd. flegrna Elisabela nr. 47, end poştal 050013. seclor 5. Buureşd, Românża I



Iucrărfl, veţi avea obligaţia inlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalohi

eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.
Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei

Iucrărilor menţionate.
Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia

solicitărü revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerfl terenului Ia starea iniţială.
In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este vaiabil numai însoţit de

acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp

friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind

aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de

infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

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

teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, Iit.b.
Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau

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

Întocmit:
Exp. Roxana;PARASCA
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i ‚ iN. 7019
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DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Bd. Renina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, secţar 5, BucureşU, Ramânia



PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

2?AI+ ĺUlb

Către : SC MIRAL INSTAL COMPANV SRL
A!eea Marius Emanofl Buteică nr. 18-20, sector 3

Spre ştiinţă:
Administraţía străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, secior 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul din B-dul Dimitrie
Pompei (Fabrica de Glucoză nr. 7)1 ‚ sector 2, Bucureşti

Reteritor ia cererea dvs., inregistrată ia P.M.B. cu nr. 1666120102.10.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 9735/03.10.2018, compietată cu documentaţia înregistrată ia
P.M.B. cu nr. 1685783/03.12.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 11548/04.12.20118, prin
care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării: Branşament de gaze
naturaĺe pentru imobilu! din B-dul Dimitrie Pompei (Fabrica de Glucoză nr. 7) nr. 2 D,
sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. a planurilor
anexate şi Memoriu)ui tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia
pentru Protecţia Mediuiui Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătoriior de
reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor, avizul favorabil emis de
ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de
17.12.2018, s-a constatat că Iucrarea se va executa pe o Iungime de 13m, astfei:

• din conducta existentă în carosabilul B-duiui Dimitrie Pompei, perpendicular, până
Ia aproximativ 0,5m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii.

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.
In timpul executării acestei iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime

faţă de axui arborilor (dacă există în proximitatea traseului iucrării) de lm—1.5m,
conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Conditü de amplasare.

Menţionăm faptul că, in dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnoiogie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemui radicuiar al materialului dendroiogic. In timpul lucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul tmnchiului arboriior şi rănirealruperea ramuriior arborilor 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, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinereaunui aviz de specialitate emis in baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular ai
metarialului dendroiogic sunteţi răspunzători de eventuaieie pagube produse ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma veńficărilor uiterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

Nr. 9735,11548/1666120,16857831
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Iucrărfl, veţi avea obligaţia înlocuirfl exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii

eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora
Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei

lucrărilor menţionate.
Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia

solicitărfl revizuirfl avizului înainte de începerea execuţiei Iucrăńlor.
La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de

acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp

friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind

aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de

infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

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

teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.
Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau

toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Marian

Întocmit
Exp. Roxana PARASCA

i 8. IÁN. 201P

ReďP.RJ3ex-17.01 2018 prezentul aviz a fost pcstat pe si(e-uI PMS
pe data de

Bd. Regina EIisabea nr. 47, cod pcştal 050013. sedor 5, Bucureşd, Romăna I I



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

ZZIAN. 26T9
Către : SC APA NOVA SA
Str. Tunari nr 60 A, clădirea tefan ceI Mare, et 6-9, sector 2

Spre ştiinţă;
ADP Sector 1 - B-dul Poligrafŕei nr. 4, sector 1

Reĺeritor Ia Iucrarea: Branşament de apă .şi racord de canalizare pentru imobilul situatpe str. Cutioara ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1683587/23.11.2018 şi IaDirecţia de Mediu cu nr. 11390/26.11.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privindexecutarea iucrării: 8ranşament de apă i racord de canalizare pentru imobilul situat pestr Cuti.şoara nr. 24, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr
a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea

Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, aviz
de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren
în data de 11.12.2018, s-a constatat că Iucrarea se va executa pe o Iungime de
1m(branament) + lm(racord), astfel:

• din branamentui i racordui existente Ia Iimita de proprietate, se preIungete pe
proprietatea private, Ia aproximativ 7,5m i 8,5m faţă de Iimita din partea stângă a
proprietăţii.

• fără afectarea vegetaţiei existente în platbanda aferentă trotuarului traseului.În timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime
faţă de axul arborilor (dacă există in proximitatea traseului Iucrării) de 1 m—1 .5 m,conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiiior din teren care să nudistrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrăriior constructorul vaiua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pămäntului sau
altor materiaie în jurui trunchiului arboriior şi rănire&ruperea ramuriior arborilor prin
manevrarea utiajeor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" în scopul menţineriidistanţei faţă de arborfl din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemulradicular aI acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea
unui aviz de specialitate emis in baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemu radicuar aImetariaiuiui dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabiie.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualeior prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Nr. 11390/1683587!

Bd. Rsgina Elisabeta nr 47, c poşlal 05W1 3, scdor 5, Bucureşü, Aománia



Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei

Iucrărilor menţionate.
Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterfl prezentului aviz, aveţi obligaţia

solicitării revizuirü avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărifor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de

acordul adminístratorului domeniului pubtic in care se specifică condiţiile de Iucru pe timp

friguros, conform ceior specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind

aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de

infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Sucureti'.

Nerespectarea celor menţionate Tn prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

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

teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau

toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterH.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Intocmit:

‘ Exp. Roxana PARASCA

°
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

2214N 2Di

Către : SC APA NOVA SA
Str. Tunari nr. 60 A, clădirea .Ştefan ceI Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă:
ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de apă i racord de canalizare pentru imobilul situat
pe str. Mihai Viteazul sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1683588/23.11.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 11391/26.11.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privindexecutarea Iucrării: „Branşament de apă ş racord de canalizare pentru imobflul situat pe
str Mihai Viteazul nr. 84 A, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic,
Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu
emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de
11.12.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o Iungime de 5m(branament) +
1 Om(racord), astfel:

• din conductele existente în carosabilul str. Mihai Viteazul, până la aproximativ 1 ‚5m
i 3,5m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii.

• tără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime

faţă de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului lucrării) de 1 m—1 .5m,
conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, in dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic, In timpul Iucrărilor constructowl va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirealruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborU din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular aI acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că in cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Nr. 11391116835881

Bd. Runa Eiisabela n,. 47. cnd poşia 050013. sector 5, Bucweştt Rnmánia



Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei

Iucrărilor menţionate.
Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia

solicitărfl revizuirfl avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de

acordul administratorului domeniului public În care se specifică condiţiile de lucru pe timp

friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind

aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de

infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

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

teritoriul Municipiului Bucureşti, ad.4, Iit.b.
Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-MarianaPQPA

Iuć'

ECTIA
MEDIU

Întocmŕt:
Exp. Roxana PARASCA
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 11425,11903/1683809,1691582/1 IAN. 2ľ4!

Către : SC MIRA L INSTAL COMPANY SRL
Aleea Marius EmanoÜ Buteică nr. 18-20, sector 3

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - Str. Domnia Ancuţa nr. 1, sector 1

Referitor Ia Jucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale pe str. VasfleLascăr, sector 2, Bucureşti

Reteritor Ia cererile dvs., înregistrate la P.M.B. cu nr. 1683809/26.11.2018,1691586/18.122018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 11425/27.112018, 11903/19.12.2018,prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Extindere reţea dedistńbutie a gazelor natur&e pe str. Vasile Lascăr, sector 2", conform documentaţieidepuse (C.U. nr.
‚ a planurilor anexate şi Memoriului tehnic,Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia MediuluiBucureşti, PIan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de AdministraţiaStrăzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 17.12.2018,s-a constatat că Iucrarea se va executa pe o Iungime de 13m, astfel:

• din conducta existentă în trotuarul str. Vasile Lascăr, pe partea nr. impare,perpendicular, până Ia aproximativ 22,5m faţă de Iimita din partea dreaptă aimobilului alimentat nr. 216 din str. Vasile Lascăr.
• !ără afectarea vegetaţiei existente în spaţiul verde din vecinătatea traseului Iucrării.In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minimefaţă de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului Iucrării) de lm—1.Sm,conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele ediütare subterane. Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpăturase va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţhlor din teren care să nudistrugă sistemul radicular al materialului dendrologic, In timpul Iucrărilor constructorul valua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului saualtor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirealruperea ramurilor arborilor prinmanevrarea utilajelor din dotare.
În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" în scopul menţineriidistanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemulradicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinereaunui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.
Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aImetarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţiimeteo nefavorabile.
Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarealucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseuluilucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravaloriieventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Bd. Regina Elisabeta nr 47. d poşţal 05W13, sedor5, Bucum, Ramân



Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei

lucrărilor menţionate.
Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obHgaţia

solicitării revizuirü avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de

acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de (ucru pe timp

friguros, conform ceior specificate În Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind

aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia lucrărilor de

infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

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

teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.
Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau

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

DIRECTOR EXECUTIV,
S(mona-Mariajya POPA

IPI Întocmit:
OXanBPASCA

D
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

2 % 1N, 2019

Către : SCANTOPRESTACTIVSRL
Str. Afluentului nr. 10, sector 1

Spre ştUnţă:
Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1
PSS-DAQP - Serviciul Administrarea Domeniului Public
Intrarea Odobesti nr. 5-7, sector 3

Referitor la Iucrarea: Reabilitare reţea de distribuţie gaze naturale R.P. (în viitor MP) cu
conducte $ instalaUi de racordare din PE 100 SRD 11 pe Splaiul Independenţei $
str Ha/elor (tronson cuprins între str Pictor Nicolae Tonitza $ str. CăldărarQ, sector 3,Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1683957126.11.2018 şi ia
Direcţia de Mediu cu nr. 11427/27.11.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate prívind
executarea Iucrării; „Reabîlitare reţea de distribuţie gaze naturale R.P. (în vütor MP) cu
conducte $ instalaţü de racordare din PE 100 SRD 11 pe Splaiul independenţei $ str.
Halelor (tronson cuprins între str Pictor Nicolae Tonitza i str Căldărari), sector 3",
conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a planurilor
anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia
pentru Protecţia Mediuiui Bucureşti, PIan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu
emis de Administraţia Străzilor, adresă PS 3), vă comunicăm că, în urma verificării
efectuate pe teren în data de 18.12.2018, s-a constatat că Iucrarea se va executa pe o
Iungime de 432m, astfel:

• în carosabilul str. Haielor i Splaiul Independenţei, tronson cuprins între str.
CăIărai i str. Pictor Nicolae Tomitza.

• se avizează execuţia a 1 1 branamante noi.
• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament, în dreptul imobilului nr. 2 K din

Splaiul Independenţei.
In timpui executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime

faţă de axui arborilor (dacă există în proximitatea traseului iucrării) de 1 m—1 .5m,
conform prevederilor SR 2591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţü de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemui radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendroiogic, se va evita depunerea pământuiui sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănire&ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

In cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborü din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicuiar ai acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea
unui aviz de speciafltate emis în baza unei solicitări punctuaie.

Nr. 11427/1683957/

Bd. Regina Elisabela nr 47, cod pcştal O&l3. seclor 5. Bucureşti. flomânia



Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al

metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii

meteo nefavorabile.
Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea

Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

lucrărfl, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorfl

eventualelor prejudicfl produse prin prăbuşirea acestora.
Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei

lucrărilor menţionate.
Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterh prezentului aviz, aveţi obligaţia

solicitării revizuirü avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii i Identităţii

Naţionale, iar în perioada 15 noiembrie - 15 madie, prezentul aviz este valabil numaí

însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de

lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018

privind aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia

lucrărilor de infrastructură (tehnico-edüitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului

Bucureti".
Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specia!itate, va fi sancţionată

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

teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.
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,
Simona-Mariana POPA

lntocmit:
EaARASCA
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

2ZIAN. 2019

Către SC GINICON SRL
Str. Modestiei nr. 62, sector 1

Spre ştiinţă:
ADP Sector 2 - Şos. Eżectronicii nr. 44, sector 2

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobflul situat pe B-dul Ghica
Tei

-‚ sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată ia P.M.B. cu nr. 1686057/03.12.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 11545/04.12.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobflul situat pe 8-dul Ghica Tei
nr. 125 A, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

‚ a
pianurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificărü nr. emisă
de Agenţia pentru Protecţia Mediuui Bucureşti1 Avizeie/acordurfle individuaie ale
deţinătorilor de reţeie edilitare, avizul favorabii emis de ADP sector 2, avizul Ministeruiui
Cuiturii nr. )‘ vă comunicăm că, în urna verificării efectuate pe teren
în data de 17.12.2018, s-a constatat că Iucrarea se va executa pe o iungime de 6m, astfel:

• din conducta existentă în carosabiiul B-duiui Ghica Tei, perpendicular, până ia
aproximativ 3,5m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii.

• !ără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime

faţă de axul arboriior (dacă există în proximitatea traseului Iucrării) de 1 m—1 .5m,
conform prevederilor SR 2591/1997 Reţeie edilitare subterane, Condiţii de amp(asare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arboriior din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura
se va executa manuai sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materiaiuiui dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorui va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământuui sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănire&ruperea ramuriior arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi"modelată" în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborü din vecinătatea sa şi in timpui execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicuiar aI acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metariaiuiui dendrologic sunteţi răspunzători de eventuaiele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazui în care în urma verificărflor u)terioare (24 )uni de ia finaľzarea
iucrăriior) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Nr. 11545116860571

Bd. flegina Elisabeta nr. 47, cod poştal 056013, s&dor5, Bucurcşti, RDmánia



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 ínainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de

acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp

fńguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 ta HCGMB 220/19.04.2018 privind

aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de

infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

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

teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, Iit.b.
Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau

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

DIRECTOR EXECUTIV,
POPA

j$ÁPŁN. 2019

În tocmit:
Exp. Roxana PARASCA

D

Red:P.RJ3ex.-17.0l .2015 - prezenlul aviz a Icst postat pe şte-ul PMB
pe dala de

IťńĘţ! silBd. Reqfna Elísabeta nr 47. cod pcştal 05l3, sectar 5. Bucvre, Rnmâna



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

2, IAM 2H7h

Către : DL
— solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancua nr. 1, sector 1

Referitor !a Iucrarea: Separare consum de apă pentru imobilul situat în str. Traiannr. 85, corp 8, parter, ap. 8, sector 3, Bucureşti

fleferitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1685968/03.12.2018 şi IaDirecţia de Mediu cu nr 11550/04.12.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privindexecutarea Iucrării: „Separare consum de apă pentru imobŰul situat în str. Traian nr. 85,corp 8, parter, ap. 8, sector 3", conform documentaţiei depuse (C.U. nr
a planurilor anexate şi Memoriu(ui tehnic, Clasarea Notificării nr.

emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis deAdministraţia Străzilor avizul Ministerului Culturii nr. )‘ vă comunicămcă, în urma verificării efectuate pe teren în data de 18.12.2018, s-a constatat că Iucrarease va executa pe o Iungime de lOm, astfel:
• din conducta existentă în carosabilul str. Traian, perpendicular, până Ia aproximativ5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii.
• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.

ln timpui executării acestei )ucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minimefaţă de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului lucrării) de lm—1.5m,conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane, Condiţii de amplasare.
Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpăturase va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nudistrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul vaIua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului saualtor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănire&wperea ramurilor arborilor prinmanevrarea utilajelor din dotare.
In cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" în scopul menţineriidistanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi in timpul execuţiei poate fi secţionat sistemulradicular aI acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinereaunui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.
Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular almetarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţiimeteo nefavorabile.
Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizareaIucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arboń aflaţi în apropierea traseuluilucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi supođarea contravaloriieventualelor prejudicfl produse prin prăbuşirea acestora.

Nr. 11550/1685968!

Le iBd. Regina Elisabeta nr. 47, çod poşlal 050013, sector 5. Bucureşti, România



Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei

Iucrărilor menţionate.
Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterfl prezentului aviz, aveţi obligaţia

solicitării revizuirü avizului înainte de începerea execuţiei IucrărUor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de

acordul administratorului domeniului public in care se specifică condiţiile de Iucru pe timp

friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220119.042018 privind

aprobarea MNormelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia lucrărilor de

infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

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

teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit,b.
Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau

toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

i AM.Z{t19

Red:P.A./3ex.-17.O1.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI FMB
pe data de

o

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Rd Rnnin Fliçnheta nr. 47. cod oestaí O5 t3. sector 5, Rucureşt, Romănia
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

22. IAN. 2019

Către : SC ELECTROCONS PROIECT SRL
B-dul Biruinţei nr. 165 A, Panteflmon, Ilfov

Spre ştiinţă:
ADP Sector 1 - 8-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Mutare post de transformare în anvelopă de beton i racord MTdin str. Matei Corvine pe imobflul situat din os. Chitileí, sector 1, Bucureşti

Referitor ia cererea dvs., inregistrată ia P.M.B. cu nr. 1686622/05.12.2018 şi IaDirecţia de Mediu cu nr. 11634/06.12.2018, prin care soiicitaţi avizui de specialitate privindexecutarea lucrării: Mutare post de transformare în anvelopă de beton .i racord MT dinstr Matei Cowine pe imobfluf situat Ia nr. 221 din os. Chitilei, sector 1, conformdocumentaţiei depuse (C.U. nr.
‚ a planuriloranexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţiapentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizeie/acordurile individuale ale deţinătorilor dereţeie edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificărüefectuate pe teren în data de 11.12.2018, s-a constatat că Iucrarea se va executa pe oiungime de 30m(25m domeniul pubiic ÷ 5m domeniul privat), astfei:

• din PTM1O67 existent pe trotuarui str. Matei CoMn, prin trotuarui str. Matei Corvin,
până ia noul PTAB proiectat, la aproximativ 5m faţă de Iimita din partea stângă a
proprietăţii.

• !ără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţeior minime

faţă de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseuiui iucrărfl) de lm—1.5m,conform prevederiior SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.
Menţionăm faptui că, în dreptui arboriior din vecinătatea traseului Iucrării, săpăturase va executa manual sau utilizând o tehnoiogie adaptată condiţiilor din teren care să nudistrugă sistemui radicuiar ai materialului dendroiogic. In timpul lucrărilor constwctorul vaiua măsuri de protejare a materiaiuiui dendroiogic, se va evita depunerea pământului sau

altor materiaie în jurui trunchiului arborilor şi rănirealruperea ramurilor arborilor prinmanevrarea utiiajeior din dotare.
În cazui în care reţeaua de branşare nu poate fi"modeiată" în scopul menţineriidistanţei faţă de arborfl din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemulradicular aI acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinereaunui aviz de speciaiitate emis în baza unei solicitări punctuale.
Vă facem cunoscut că în cazui în care este secţionat sistemul radicuiar aImetariaiuiui dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţiimeteo nefavorabiie.
Precizăm că în cazui în care în urma verificăriior uiterioare (24 Iuni de la finalizareaIucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

Nr. 11634/1686622/

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod pcşţal O5cXJ13, seclor5. Bucureşti, RDmâna



Iucrării, veţi avea obligaţia inlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii

eventualelor prejudicfl produse prin prăbuşirea acestora.

Având ťn vedere cefe constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei

Iucrărilor menţionate.
Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterfl prezentului aviz, aveţi obligaţia

solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerü terenului Ia starea iniţială.

In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de

acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de tucru pe timp

friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind

aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia lucrărilor de

infrastructură (tehnico-edilitare si stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

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

teritoriul Municipiului Bucureşti, arŁ4, lit.b.
Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau

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

Întocmit
Exp. Roxana PARASCA

18,IMLZ9

Red:RRJ3ex.-17.O1 .2018 - prezeniul aviz a Iost postat pe site-uI PMB
pe daţa đe

j

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

P6 Penina Elisabeta nr 47. cad pcslaI 050313, sedar5, Bucureşti, Ramánia



PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

2ZIAN. 2O1
Către: SC APA NOVA SA
Str. Tunari nr. 60, clădirea .Ştefan ceI Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă:
ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de apă i racord de canalizare pentru imobilul situat
pe str. Dărămăneti ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată ia P.M.B. cu nr. 1687204/06.12.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr 11670/07.12.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea IucrărH: Branşament de apă I racord de canalizare pentru imobilul situat pe
str. Dărămănesti nr. 6, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a p)anuriior anexate şi Memoriuiui tehnic, Ciasarea
Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,
Avizele/acorduriie individuale ale deţinătorilor de reţele ediiitare, aviz de traseu emis de
ADP sector 1), vă comunicăm că, În urma verificării efectuate pe teren în data de
11.12.2018, s-a constatat că Iucrarea se va executa pe o Iungime de 8m(branament) +
lm(racord), astfel:

• din conductele existente în carosabilul str. Dărămănesti, perpendicular, până Ia
aproximativ 2m i 4m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii.

• !ără afectarea vegetaţiei existente în piatbandă.
)n timpul executărfl acestei iucrări aveţi obligaţia respectării distanţeior minime

faţă de axul arboriior (dacă există în proximitatea traseului IucrărU) de lm—1.5m,
conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţű de ampiasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseuiui iucrării, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemui radicuiar ai materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor mateńaie În jurui twnchiului arboriior şi rănire&ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

in cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modeiată" în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular aI acestora, defrişarea arborilor in cauză se va efectua numai după obţinerea
unui aviz de speciafltate emis in baza unei solicitări punctuaie.

Vă facem cunoscut că în cazul in care este secţionat sistemul radicuiar al
metariaiuiui dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 iuni de ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi În apropierea traseului
Iucrării, veţi avea obligaţia îniocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

iŕa ii

Nr. 116701687204!

Bd. Rna Eflsahela nr. 47. cod pcştai 050313, sedor5, Buajre, Româna



Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei

lucrărilor menţionate.
Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterü prezentului aviz, aveţi obligaţia

solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerfl terenului Ia starea iniţială.

ln perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentuł aviz este valabil numai însoţit de

acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp

ĺriguros, conform ce)or specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind

aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de

infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului BucuretiM.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

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

teritoriul Municipiului Bucureşti, arL4, Iit.b.
Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau

toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterh.

Întocmit
Exp. Roxana PARASCA

18.IAN. 2019

Red:P.R./3ex.-17.O1 .201B- prezenĺul aviz a tost poslal pe site-uI PMB
pe data de

DIRECTOR EXECUTIV,
Sîmona-Mariana POPA

Bd. Regina Ehsabeta nr 47, cod poştal O5l3, sector 5, Bucureşü, Aomănia



PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 11697/16879751 2ZÎAN. 2019
Către SC GENERAL MPM IMPEX SRL
Str. Bascov nr. 8-12, sector 5

Spre ştiinţă:
Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr 9, sector 6

Referitor Ia Iucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale $ branşamente pestr. 9 MaĄ sector 6, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 16B7975/10.12.2018 şi IaDirecţia de Mediu cu nr. 11697/11.12.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privindexecutarea IucrărU: „Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale $ branamente pestr. 9 Mai, sector 6", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.
a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.

emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,Avizele/acordurile individuale ale deţinătorflor de reţele edilitare, aviz DAPDU sector 6), văcomunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 18.12.2018, s-a constatatcă Iucrarea se va executa pe o Iungime de 33m, astfel:
• din conducta existentă situate în trotuarul impar aI str 9 Mai, continuă prin trotuawl

str. 9 Mai până la limita din partea dreaptă a imobilului nr 55 din str. 9 Mai.
• fără afectarea vegetaţiei existente în spaţiul verde din vecinătatea traseului lucrării.

In timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minimefaţă de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului Iucrării) de 1 m—1 .5m,conform prevederilor SR 8591/1997 Reţeĺe edilitare subterane, Condiţii de amplasare.
Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpăturase va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nudistrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. In timpul lucrărflor constructowl valua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului saualtor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănireairuperea ramurilor arborilor prinmanevrarea utilajelor din dotare.
În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" în scopul menţineriidistanţei faţă de arborU din vecinătatea sa şi in timpul execuţiei poate fi secţionat sistemulradicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinereaunui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.
Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aImetarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţiimeteo nefavorabile.
Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia tinalizarealucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseuluilucrării, veţi avea obhgaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravaloriieventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Iţa%iIJBd. Regina Elisabeta nr. 47, cod pcştal 050313. sedar5. Bucure$, Románia



Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei

Iucrărilor menţionate.
Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterfl prezentului aviz, aveţi obiigaţia

soiicitărü revizuirii avizuiui înainte de începerea execuţiei iucrăriior,
La finaiizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului ia starea iniţială.

in perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de

acordui administratoruiui domeniului public în care se specifică condiţflle de iucru pe timp

friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 ia HCGMB 220/19.04.2018 privind

aprobarea “Normeior pentru avizarea, autodzarea, coordonarea i execuţia Iucrăriior de

infrastructură (tehnico-edilitare i stradaie) de pe teritoriul Municipiului Bucuretľ.

Nerespectarea celor menţionate în prezentui aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normeie de protecţie a spaţiilor verzi de pe

teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, Iit.b.
Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau

toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-M aYOPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

o

Rođ:P.RJ3ex.-17.O1 .2018 - prezen!uI avIz a Iost postat pe site-uI PMB
pe da(a de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

21iM. ÎO1
Către : SC Best Electroproiect S.R.L.
Str. Justiţiei nr. 58-60, pafler, ap. 4, sector 4
pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA

Spre ştflnţă:
Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1
ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr 4, sector 1

Reŕeritor Ia Iucrarea: Extindere reţea electrică în vederea alimentărä cu energieelectrică a imobiĺului situat pe str. Jandarmeriei nr. 13, sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1688456/10.12.2018 şi ia
Direcţia de Mediu cu nr 11701111.12.2018, prin care solicitaţi avizul de speciaiitate privindexecutarea Iucrărií: „Extindere reţea electrică în vederea ahmentărü cu energie electrică aimobilului situat pe str. Jandarmeriei nr. 13, sector 1", conform documentaţiei depuse
(C.U. nr. a planurilor anexate şi Memoriuui tehnic,Ciasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureşti, Pian de coordonare reţeie edifltare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 17.12.2018, s-a constatat
că Iucrarea se va executa pe o Iungime de 274m, astfel:

• din PT 3597 în Aleea Meteoroiogiei, prin carosabilul Aieii Meteorologiei, prin
carosabiiui str. Jandarmeriei, pänă Ia iimita din partea dreaptă a imobilului
alimentat.

• tără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime

faţă de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseuui ucrărH) de 1 m—1 .Sm,conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.
Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseuiui Iucrării, săpătura

se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiiior din teren care să nu
distrugă sistemui radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructowl va
Iua măsuri de protejare a materiaiului dendrologic, se va evita depunerea pământuiui sau
altor materiaie în jurui trunchiului arborilor şi rănirealruperea ramuriior arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

Tn cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelatď în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborü din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemulradicular aI acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aimetarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventuaieie pagube produse ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazui in care în urma verificăriior uiterioare (24 iuni de ia finaľzarea
iucrăriior) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

Nr. 11701/1688456!
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iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirh exemplarelor uscate şi supodarea contravalorfl

eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei

Iucrărilor menţionate.
Pentru orice modiĺicarea apărută uiteńor emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia

solicitării revizuirii avizului înainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai insoţit de

acordul administratorului domeniuui public in care se specifică condiţiile de lucru pe timp

friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind

aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de

infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de speciahtate, va fi sancţionată

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

teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, Iit.b.
Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau

toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an

!ntocmit
Exp. Roxana PARASCA

-ł

laIAw2oIs

Red:P.RJ3ex.-17.Ql .2018 - prezenlul aviz a fost postal pe stte-ul PMB
pe data de

IŠI

ĐIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

de Ia data emiterii.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞfl
DIRECŢIA DE MEDIU

_____

2? IAICWL
Nr.118511 16910131

romonia2Ol9.eu

CĂTRE,
S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.

prin
S.C. ELECTRO INSTAL SOLUTION S.R.L.

Strada Decebal nr.6, bI.S1O, sc.1, eL7, ap.19, sector 3, Bucuresti

Spre şthnţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bulevardul Poligrafiei, nr. 4, sector 1, Bucureti

Obiectul Iucrădi: “Alimentare cu energie electrică a imobUului situat pe IntrareaFrumoasă nr.5, sector 1, Bucureti"

Ca urmare a cererii depusă de S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. prin &C.ELECTRO INSTAL SOLUTION S.R.L., înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1691013/17.122018
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.11851/18.122018, prin care se solicită emiterea avizului despecialitate privind executarea lucrării: “Alîmentare cu energie electflcă a imobilului
situat pe Intrarea Frumoasă sector 1, Bucureti' vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei anexate Ia solicitare (Certificat de Urbanism nr.
emis de Primăria Municipiului Bucureşti, Memoriu tehnic1 Aviz

de traseu nr. emis de Administraţia Domeniu)ui Public Sector 1,
Clasarea Notificărü nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureşti, plan de coordonare avizat de administratorfl reţelelor tehnico-edilitare, plan de
mncadrare în zonă), lucrarea constă în:

extindere reţea electrică prin pozarea subterană a unui cablu electric, jt-tip
3x1 50+95N, pe un traseu de Iungime 20,0 m in domeniul public. Traseul reţelei electrice
propuse va porni din PTAB 4617, existent în incinta imobilului cu nr. cadastral
situat pe intr. Frumoasă, va străbate carosabilul străzii pe partea numerelor impare, până
în dreptul imobilului alimentat, Ia cutia de siguranţă nou proiectată, ce se va amplasa Ia
bmita de proprietate imobil cu domeniul public. Din CS- nou proiectat, va porni un alt
cablu electric până Ia FDCP nou proiectat, ce va fi montat în incinta proprietăţii. Traseul
acestui cablu electric se va realiza prin terenul proprietate privată.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 12.01.2019, pe traseul Iucrării
nu există spaţii verzi sau arboriiarbuti afectaţi de traseul Iucrării.

În urma analizărfl documentaţiei depuse i a constatărilor din teren, în conformitate
cu H.C.G.M.B. nr.30412009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de

Bd. Reghia EIabeIa rw. 41, ctd poaI 050013, sector5, BöcureşU, Româi,a
TeI: 021.30555.00
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pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil Iucrării

mentionate.
Precizăm că in baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de

toaletare, iar Ia finalizarea Iucrărfl aveţi obligaţia aducerh terenului la starea iniţială.

Tn cazul în care execuţia Iucrărilor se realizează în perioada 15 Noiembrie — 15

Martie, prezentul aviz este valabil numai în prezenţa avizuiui emis de Ministerul Culturii i

fdentităţü Naţionale i în prezenţa avizului de traseu emis de administratorul domeniului

public unde se execută Iucrarea. Avizul emis de administratorul Iegal al terenului va

conţine condiţüle de Iucru pe timp friguros prezentate în Anexa nr.3 Ia H.C.G.M.B.

nr2201201 B pentru aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea i

execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare ş stradale) de pe teritoriul

Municipiului Bucureti.
Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate tn Certificatul

de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti

i în baza planului de coordonare avizat de administratorfl reţelelor tehnico-edilitare.

Pentru orice modiFicare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi

obligaţia solicitărfl revizuirfl acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrării.

Nerespectarea celor menţionate in prezentut aviz va fi sancţionată conform art4,

Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 30412009 privind aprobarea Normelor de

protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipíului Bucureşti.

Prezentul aviz este valabil i an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Red:D.V../3exJlB.Ol.2019 - prezeniul aviz a fost posiat pe site-uI PMB

hitpi/pmbwţinstituUiIprimpriafdirectiiidirectia mediuiavize arboń

pe data de

D
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Întocmit,

Daniela volNEscu
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‘,1 PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

flflAt2oiç

CĂTRE,
S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.
Str. Ghiocei nr. 11 sector 2, Bucuresti

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, Bucureşti

(
Referitor Ia Iucrarea: ‘Branament de gaze naturale pe str. Iezeru sector 1,Bucureştľ

Având în vedere cererea depusă de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., înregistrată IaP.M.B. cu nr1692439119.12.2018 şi Ia Oirecţia de Mediu cu nr.11925I20.12.2018, princare se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea IucrărU -Branament de gaze naturale pe str Iezeru nr, ‚ sector 1, 8ucureti, vă comunicămurmătoarele:
1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.

din 24.08.2018 emis de Primăria Sector 1 Bucureşti împreună cu planulanexă, Contract de vânzare - cumpărare autentificat sub nr
de Notar Public Tinca Constantinescu, Ordin de Iucru nr.
Acord de acces nr emise de Distrigaz Sud Reţele, Memoriutehnic, Clasarea notificării nr, emisă de Agenţia pentru ProtecţiaMediului Bucuresti, Aviz de traseu nr. emis de AdministraţiaDomeniului Public Sector 1, avizele emise de administratońi reţelelor tehnico-edilitarei stradale impreună cu planurile anexă, plan de încadrare În zonă), Iucrarea constăin

• realizare bransament de gaze naturale nou, pozat subteran în domeniui public,RP, din PE 100 SDR 11, On 32 mm, cu Iungimea de 11,5 m (10,5 m + 1,0 m riser) si aunui post de regiare-măsurare aferent. Bransamentul va fi cuplat Ia conducta de gazenaturale existentă în carosabilul străzii Iezeru, iar traseul acestuia va subtraversapartial carosabilul i trotuarul aferent imobiIuui alimentat, până )a postul de regiaremăsurare ce va fi montat Ia 0,5 m de Iimita de proprietate stânga a imobiluluialimentat.
2. Urmare a veriflcării efectuate pe teren in data de 09.01.2019 s-a constatat căpe traseul Iucrărü sau în proximitatea acestuia nu există vegetaţie.
În urma analizării documentaţiei depuse i a verificărilor din teren, în conformitatecu H.C.G.M.B. nr30412009 privind aprobarea Norme)or de protecţie a spaţiiłor verzi

Bd. RegÉa EJabeta w 47. cod poştal 050013, soctors, Bucumşti. Romăiia
TeI:0213055500
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de pe teritoriul Municipiului Bucure$i, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei

Iucrării menţionate.
Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de

toaletare, iar Ia finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

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

de Urbanism nr. emis de Primăria Sector 1

Bucureşti împreună cu planul anexă.
Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiteríi acestui aviz,

aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei Iucrărfl.

La execuţia Iucrărilor in perioada 15 Noiembrie — 15 Martie, prezentul aviz va fi

însoţit de avizul de traseul emis de administratorul terenului pe care se efectuează

Iucrarea, în care sunt menţionate condiţflle de Iucru pe timp friguros prezentate în

Anexa nr.3 Ia H.C.G.M.B. nr.22012018 pentru aprobarea Normelor privind avizarea,

autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i

stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti.

Benelciarul i constructorul sunt responsabili de execuţia Iucrărilor.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art4,

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

protecţie a spaţHlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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

DIRECTOR EXECUTIV,

1 R IAN. ‘pjg
Red:fl.V../ Sex./16O1.2019 - prezenwl aviz a Iosl poslal pe sile-u PMB

Întocmit,
Daniela VOINFSCU
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂTRE,
S.C. AVI PRQD GRUP S.R.L.

Strada Ghiocei Nr.11, sector 2, Bucuresti

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA STRAZILOR SUCUREŞTI
Strađa Domniţa Ancuţa nr 1 • sector 1 Bucureti

ObiectuI Iucrării: “Extindere conductă de gaze naturale şi branament peproprietate paniculară situată pe os. Alexandru erbănescu nr5OB, sector 1,( Bucureti"

Ca urmare a soiicitării depuse de S.C. AVJ PROD GRUP S.E.L., înregistrată IaP.M.B. cu nr.1693844121.12.2018 şi Ia Oirecţia de Mediu cu nr.11975/27.12.2018, princare se soiicită emiterea avizului de speciaiitate privind executarea Iucrării:Extindereconductă de gaze naturale $ branament pe proprietate pafliculară situatâ peos. Alexandru erbănescu nr ‚ sector 1, Bucureti, vă comunicămurmătoarele:
1. Conform documentaţiei anexate la solicitare (Certificat de Urbanism nr.

din 04.10.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul
anexă, Extras de carte funciară de informare nr Memoriu tehnic,
Ordin de Iucru nr. emis de Distrigaz Sud Reţele, Aviz CNCF
CFR-SA, Aviz Primăria Sector 1, Clasarea Notificării nr, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avize individuale emise de administratorii
reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), Iucrarea constă în:

• realizare extindere conductă de gaze naturale cu o conductă nouă pozatăsubteran, din PE 100 SDR11 Dn 9Omm pe o iungime de 30 m pe str. Alexandruerbănescu (zona pod), apoi pe drumul de acces din incinta proprietăţii imobilului cu
nr din str. Alexandru Serbănescu -107,0 m, conform planului anexă Ia CU
nr. din 0410.2018. Conducta de gaze propusă va fi cuplată înconducta de gaze naturale existentă din PE 100 SDR11 Dn 125 mm, MP, pozată înzona Iaterală podului din str Alexandru erbănescu.

• realizare 2 branamente noi de gaze naturale cu Iungimi de 3 m i respectiv
6,0 m., pozate subteran, din PE 100 SDR11 On 40 mm, pornind din conducta de gazenaturale propusă, în drumul de acces din str. Alexandru erbănescu nr.58B.

Adâncimea de pozare a conductei de gaze naturale i a branamenteIor propuse
va fi de 0,5-0,9 m

Bd. Rega Eksabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5. Suaneşti, Româiia ľTe1021.3055500 jhttp:iA'v.pnbm
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2. Urmare a verificării efectuate pe teren in data de 09.01.2019 pe traseul Iucrăńi

există vegetaţie spontană Ia limita de proprietate a imobilului alimentat cu domeniul

pubflc.
În urma analizării documentaţiei depuse i a constatărilor 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 lucrării mentionate.
În executarea Iucrărilor se vor respecta normativele în vigoare, inclusiv SR

8591/1997 ReţeIe edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

Nu se va afecta vegetaţia cu ®>7 cm.
Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de

toaletare, iar Ia finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

În cazul în care execuţia lucrărilor se realizează în perioada 15 Noiembrie — 15

Martie, prezentul aviz este valabil doar în prezenţa avizului de traseu emis de

administratorul domeniului public unde se execută Iucrarea, aviz care va conţine

condiţflle de lucru pe timp friguros prezentate în Anexa nr.3 Ia H.C.G.M.B. nr.220/2018

pentru aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia

lucrăńlor de infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului

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

de Urbanism nr. nr. emis de Primăria Municipiului

Bucureşti împreună cu planul anexă.
Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrărfl ulterior emiterfl acestui aviz,

aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia inainte de începerea execuţiei IucrărU.

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 spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz este valabil i an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

o
D

Întocmit,
Daniela VOl scu

Red:D.v../4ex.í17O1 .2019. prezentul aviz a fost postaL pe site-uI PMB
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PRIMĂRIA MUNIOPIULUI BUCUREŞ11 ţopiania2Ol9.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

RTiAN 2019

Către : Direcţia Utilităţi Publice — Serviciul Alimentare cu Apă .şi Canal
B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Proiect POIM Extinderea i reabilitarea infrastructurii de apă i apă
uzată În zonele Ghidigeni, Olteniţei, Chefle Turzä I Henri Conadă din Municipiul
Bucureşti — Ghidigeni

Referitor ia adresa dvs. nr 487/13.04.2018 inregistrată la Direcţia de Mediu cu nr.
2724/13.04.2018, completată cu nr 168/17.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.
285/17.01.20191 prin care soflcitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării:
“Extinderea i reabilitarea infrastructurü de alimentare cu apă i canalizare pe
str. Ghidigeni, sector 5", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurflor anexate şi Memoriului tehnic, Decizia etapei de evaluare iniţială nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare

reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma
verificării efectuate pe teren în data de 20.04.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa
pe o Iungime de 5473m, astfel:

• extinderea i reabilitarea reţelei de apă potabilă pe str. Ghidigeni, tronson cuprins
între nodul hidrotehnic Bragadiru i str. Dantelei.

• extinderea i reabilitarea reţelei de canalizare pe str. Ghidigeni se va realiza astfel:
1. pe sectorul dintre nodul hidrotehnic Bragadiru (str. Bulgăra) i str. Arefu,
conducta de canalizare va fi poziţionată în carosabilul str. Ghidigeni;
2. pe sectorui dintre intersecţia lntrarea Ghidigeni, str. lndrumării, str. Dantelei,
str Ghidigeni şÍ str. Arefu, conducta de canalizare va fi poziţionată în carosabilul
str. Ghidigeni;
3. înlocuirea canalizării existente pe str. Arefu cu un nou colector de canalizare I cu
descărcare ape uzate în colectorul din beton existent pe str. Danteiei.

• se execută 90 de bransamente, 11 hidranţi subterani, 29 cămine de vizitare, 22
cămine comune de racord, 13 guri de scurgere, 92 racorduri.

• fără afectarea vegetaţiei existente in aliniamentul din vecinătatea traseului Iucrării.
• în carosabil şi aleile de acces în bloc fără afectarea vegtaţiei existente in spaţiile

verzi aferente aie blocurilor Ia care se refac branşamentele.
În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului lucrării) de 1 m—1 .5m, conform
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu

I,aiiI
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distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. În timpul Iucrărilor constructorul va

Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau

altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin

manevrarea utilajelor din dotare.
In cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi"modelată" în scopul menţinerii

distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul

radicular al acestora, defrişarea arborilor ?n cauză se va efectua numai după obţinerea unui

aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.
Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI

metahalului dendrologic sunteţi răspunzătoń de eventualele pagube produse Ia condiţii

meteo nefavorabile.
Precjzăm că în cazul in care in urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea

lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii

eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Avänd în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei

lucrărilor menţionate.
Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterü prezentului aviz, aveţi obligaţia

solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerH terenului Ia starea iniţială.

ln perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de

acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp

friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind

aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia lucrărilor de

infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

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

teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, Iit.b.
Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau

toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DJRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Intocmit:
EanaPARASCA

Red:P.RJSex.-22.01 .2018 - prezeniul aviz a tost posĺal pe site-uI PMB
pe đata de

Bd. Reghia Elisabeta nr 47, cod pcştal 05W13. sector 5. Buçureşti. Románia I I



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞÎI romania2Ol9.eu
DIRECTIA DE MEDIU -s -

Nr. 286,27231169,4861 23 IAN. ÎG1P

Către : Direcţia Utilităţi Publice — Serviciui Aiimentare cu Apă i Canal
B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5

Spre ştUnţă:
Administraţia străziĺor - Str. Domnîţa Ancuţa nr. 1, sector 1
PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi
B-dui Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, eL 1, sector 4

Referitor Ia Iucrarea: Proiect PO1M Extinderea .şi reabílita rea infrastructurü de apă .şi apă
uzată în zonele GhidigenĄ Q!tenitei, CheiIe Turzü i Henri Conadă din Municipiul
Bucureşti — Olteniţei i Chefle Turzü

Referitor Ia adresa dvs. nr. 486/13.04.2018 înregistrată Ia Direcţia de Mediu cu nr.
2723/13.04.2018, completată cu nr. 169/17.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.
286/17.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării:
“Extinderea .şi reabilitarea infrastructurü de canahzare în zoneie Qiteniţei $ Chefle Turzü,
sector 4", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a planurilor
anexate şi Memoriului tehnic, Decizia etapei de evaluare iniţială nr, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de coordonare reţele edilitare, aviz de
traseu emis de Administraţia Străzilor i DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării
efectuate pe teren în data de 20.04.2018, s-a constatat că Iucrarea se va executa pe o
Iungime de 6550m, astfel:

• realizarea unui nou canal colector interceptor pe os. Olteniţei pe tronsonul cuprins
între str. Stoian Militaru i Lunca Bârzeti cu Iegătură în colectoarele A1 i A3. prin
metoda pipe-jacking, cu afectarea carosabilului i a trotuarelor numai în zona
camerelor de Iansare scut, camerelor de recepţie scut, camerelor de intersecţie ş a
căminelor de vizitare.

• realizarea unor guri de scurgere noi pe os. Olteniţei, racordate la noul colector.
• realizarea unui nou canal colector în zona Gheile TurzU, cu preluarea canalului

existent în zona intersecţiei B-dul Metalurgiei cu str. Dumitru Brumărescu i a
canalului propus a se realiza pe os. Berceni, inclusive conducta de refulare ce va
deseM Comunei Berceni.

• canalul colector va continua pe str. Cheile TurzU, os. Olteniţei, os. Vitan Bârzeti i
se va racorda la colectorul A3, care intersectează os. Vitan Bärzeti; noul canal
colector ve fi realizat prin metoda pipe-jacking, cu afectarea carosabilului i a
trotuarelor numai in zona camerelor de Iansare scut, camerelor de recepţie scut,
camerelor de intersecţie i a căminelor de vizitare.

• realizarea unui nou tronson de colector de canalizare pe ŞOS• Berceni, cu racordare
în colectorul principal de pe str. Cheile Turzii.

Bd. Regina Elisabela nr 47, cod poşlal O5l 3, sedw 5. Bucurfl, Rnánia l



• noul colector de pe os. Berceni va prelua apa uzată care se va colecta prin

colectoarele existente i apoi o va descărca încolectorul nou proiectat de pe

str. Gheile Turzii.
• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament din vecinătatea traseului Iucrării.

• spaţiul verde din sensul giratoriu din B-dul Metalurgie în zona metro Berceni —

Cimitirul Metalurgiei va fi groapă de Iansare, iar Ia finalizarea Iucrărilor acesta va fi

adus Ia starea iniţială, înainte de începera Iucrărilor.
In timpul executărh acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului Iucrării) de 1 m—1 .5m, conform

prevederiior SR 8591/1997 Reţele edi/itare subterane. Condiţë de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se

va executa manuai sau utiiizând o tehnoiogie adaptată condiţiilor din teren care să nu

distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic, In timpul lucrărilor constructorul va

Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau

altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănire&ruperea ramurilor arborilor prin

manevrarea utilajelor din dotare.
În cazul in 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, defrişarea arboriior în cauză se va efectua numai după obţinerea unui

aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.
Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicuiar aI

metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii

meteo nefavorabile.
Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de la finalizarea

lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi in apropierea traseului

Iucrărfl, veţi avea obligaţia înlocuirH exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii

eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabii execuţiei

Iucrărilor menţionate.
Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia

solicitărfl revizuirfl avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.
La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de

acordul administratowlui domeniuluk public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp

friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind

aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de

infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

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

teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.
Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrisare sau

toaletare.
Prezentul aviz are termen de vaiabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA Intocmit:

Red:P.R/4ex.-2201 .2018- prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
pe data de

Bd. Regina EËsabeta nr. 47, cod pcştal 050313, sector 5. Bucureş, Románia
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 ornania2O19.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 11650,1195311687450,1692664/ 2&IAN. 2019
Către:

— solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura
PMB

Spre ştUnţă:
ADP Sector 1 - B-dul Poligraĺiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobfluĺui situat pe str Acetilenei
sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1687450/06.12.2018 şi IaDirecţia de Mediu cu nr 11650/07.12.2018, completată cu documentaţia înregistrată IaP.M.B, cu nr 1692664/20.12.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 16953/21.12.20118, princare solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării: Alimentare cu energieelectrică a imobilului situat pe str AcetUenei nr 18, sector 1, conform documentaţiei depuse(C.U. nr.
‚ a planurilor anexate şi Memoriului tehnic,

Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureşti, Ăvizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseuemis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de
10.01.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa pe o Iungime de 3m, astfel:

• din cablul existent în trotuarul str. Acetilenei, perpendicuiar, până la aproximativ 5m
faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii.

• fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseu(ui lucrării) de 1 m—1 .5m, conform
prevederilor SR 8591/1997 RezeIe edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrărfl, săpătura seva executa manual sau utilizând o tehnologie adapta!ă condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular & materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului saualtor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănire&ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

In cazul in care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" în scopul menţineriidistanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemulradicular aI acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aImetarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţiimeteo nefavorabile.
Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea

Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

Bd. Regina Elîsabela nr 47. cod pcşlal O513 sevlor 5, Bucureşd, RDmânia



Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirfl exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii

eventualelor prejudicü produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei

Iucrărilor menţionate.
Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterü prezentului aviz, aveţi obligaţia

solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrăriłor aveţi obügaţia aducerü terenului Ia starea iniţială.

In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de

acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp

friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind

aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de

infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

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

teritoriul Municipiului Bucureşti, ar[.4, Iit.b.
Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

-

Exp. RoxanaPARASCA

o0

2ZIAN. 2019

Red;P.R/3ex.-22.O1 .2018- prezentut aviz a fost postat pe sŕte-uJ PMR
- pe data de

Bd. Regna Elisabeta nr. 47, cod poşt& O5l 3. sedor 5. Bucureşđ, ROmănja I i 3' i i
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞD
DIRECŢIA DE MEDIU

Ţornania2ol9.eu

2aIĄN iU

Către SCANTOPRESTACTIVSRL
Str Atluentului nr 10, sector 1

Spre ştiinţă:
PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public
Intrarea Qdobesti nr 5-7, sector 3

Referitor Ia Iucrarea: Reabilitare reţea de distribuţie gaze naturale R.P. (în viitor M.P.) pestr Caloian Judeţul (între str Unităţii i str. CuItuI PatrieQ, sector 3, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1688764/11.122018 şi IaDirecţia de Mediu cu nr. 11740/12.12.2018, prin care soflcitaţi avizul de specialitate privindexecutarea lucrării: „Reabilitare reţea de distribuţie gaze naturaie R.P. (mn viitor M.P.) pestr Caloian Judeţul (intre str Unităţii I str CuItuI Patriei), sector 3", conform documentaţieidepuse (C.U. nr.
‚ a planurilor anexate şi Memoriului tehnic,Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia MediuluiBucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de PS3), vă comunicămcă, în urma verificării efectuate pe teren în data de 18.12.2018, s-a constatat că Iucrarea seva executa pe o Iungime de 80m, astfel:

• în carosabilul str. Caloian JudeţuL pe partea nr. pare, între str, Unităţii i str. CuItuI
Patriei.

• fără afectarea vegetaţiei existente în spaţiul verde aferent blocului din vecinătatea
traseului lucrării.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului Iucrării) de 1 m—1 .5m, conformprevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţä de amplasare.
Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura seva executa manuai sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nudistrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. ln timpul Iucrărilor constructorul vaiua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului saualtor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănireairuperea ramurilor arboriior prin

manevrarea utilajelor din dotare.
Tn cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi'"modelată" în scopul menţineriidistanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemulradicular al acestora, defrişarea arbońlor în cauză se va efectua numai după obţinerea unuiaviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuaie.
Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular almetarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţiimeteo nefavorabile.
Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de la finalizarealucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

t..ln.

Nr. 11740/1688764/
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Iucrării, veţi avea obłigaţia înlocuirib exemplarelor uscate şi suportarea contravalorü

eventualelor prejudicfl produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabi! execuţiei

Iucrărilor menţionate.
Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia

solicitărfl revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerfl terenului Ia starea iniţială.

In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de

acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp

friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind

aprobarea NormeIor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de

infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

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

teritoriul Municipiului Bucureşti, ad.4, Iit.b.
Menţionăm cä în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau

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

Întocmit
E%xaaCA

22. IAN. 2019

Red:P.RJ3ex.-21 .01.2018 - prezentul avËz a iosI postat pe site-ul PMB
pe data de

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Bd. Regina Etsabeta nr 47. cod poştal 05C013, sector 5. Bucureşli, Románia



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 rornania2Ol9.eu
DIRECŢIA DE MEDIU
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Către SCANTOPRESTACTIVSRL
Str. Afluentului nr. 10, sector 1

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1
Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6
lntrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6

Referitor Ia Iucrarea: Interconectare conductă gaze naturale RP între str. Porumbacu,
Fraţilor cu conductă de PE 100 SRD 11, sector 6, Bucureşti

Referitor ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1688767/11.12.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 11742/12.12.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Interconectare conductă gaze naturale RP între str Porumbacu,
Fraţilor cu conductă de PE 100 SRD 11, sector 6", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, CIasarea
Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan
de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor, aviz ADPDU
sector 6,), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 18.12.2018,
s-a constatat că lucrarea se va executa pe o Iungime de 17m, astfel:

în carosabilul str. Porumbacu ia intąrsecţie cu str. Fraţiior, în dreptui imobilului cu
nr. 56 din str. Porumbacu şi pe Calealn timpul executării acestei Iucrări aveţi obIigaţia
respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor (dacă există în proximitatea
traseului Iucrării) de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane, Condiţii de amplasare.
Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseuiui Iucrărü, săpătura se

va executa manual sau utiIizánd o tehnologie adapta!ă condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemui radicular ai materiaiuiui dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arboriior şi rănire&ruperea ramurilor arboriior prin
manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" în scopul menţinerii
distanţei faţă de arboňi din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular aI acestora, defrişarea arborilor in cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metańaluiui dendrologic sunteţi răspunzătod de eventualeie pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificăriior ulterioare (24 luni de ia finalizarea
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

Nr. 11742/1688767/
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lucrărH, veţi avea obligaţia înlocuirfl exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii

eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei

lucrărilor menţionate.
Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia

solicitărü revizuirfl avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerfl terenului Ia starea iniţială.

In perioada 15 noiembrie - 15 madie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de

acordul administratowlui domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp

friguros, conform celor specificate in Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind

aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia lucrărilor de

infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti'.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

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

teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, Iit.b.
Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrisare sau

toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterU.

Întocmŕt:
Exp. RoxaYARASCA

2Z!4N.2g

Re&P.R./4ex.-21 .01.2018 - prezentul aviz a Iost postat pe site-uI PMB
• pe daţa de

IisiI
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ĐIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA
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DIRECTIA DE MEDIU

Nr. 11805/1690539/ 28,IAN, 2012
Către : SC GRID SITAL SRL
Str. Steluţei nr. 11, sector 1

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1

Referitor ía Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobUul situat pe str. Escalei
nr. Iot 2, sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată ia RM.B. cu nr. 1690539/14.12.2018 şi la
Direcţia de Mediu cu nr. 11805/17.12.2018, prin care solicitaţi avizul de speciafltate privind
executarea iucrărü: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Escalei nr.
47, lot 2, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 18, a
pianuriior anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificărfl nr, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor
de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în
urma verificării efectuate pe teren in data de 10.01.2019, s-a constatat că Iucrarea se va
executa pe o lungime de lm, astfel:

• din PRM existent în dreptul imobilului nr. 45 din str. Escalei, prin trotuar până Ia
aproximativ 0,5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţiilor ver2i de pe teritoriui Municipiului Bucureşti, vă facem
cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

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

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului ia starea iniţială.
In perioada 1 5 noiembrie - 15 madie, prezentul aviz este valabfl numai însoţit de

acordul administratoruiui domeniului pubiic în care se specifică condiţiiie de Iucru pe timp
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind
aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare I stradale) de pe teritoriul Municipiuiui Bucureti".

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

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.
DIRECTO$ÄWtUTIV,
Simon4faja 4'A Întocmit:

fost postai pe site-uI PMB
‘di tiL'directiamediwavize_aborijnconsultar&avizearborijnconsullare.php ‚ pe daia de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 rornania2Ol9.eu
DIRECTIA DE MEDIU

2 & IAk 2Đ19
Către:SCGRIĐSITAL SRL
Str. Steluţei nr. 11, sector 1

Spre ştiinţă:
ADP Sector 1 - 8-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazeíor naturale şi branşamente pe
str. Moeciu, sector 1, Bucureşti

Referitor ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B, cu nr 1690541/14.12.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 11806/17.12.2018, prin care solicitaţi avizul de speciahtate privind
executarea Iucrării: „Extindere reţea de distribuţie a ga2elor naturale şi branşamente pe str.
Moeciu, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.
a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă
de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuaie ale
deţinătorilor de reţeie edifltare, aviz de traseu emis de Administraţia Străziior), vă
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 10.01.2019, s-a constatat că
Iucrarea se va executa pe o iungime de 20m, astfei:

• din conducta existentă în carosabiiul intrării Moeciu, Ia intersecţie cu str. Moeciu, prin
carosabilul str. Moeciu, până Ia aproximativ 5m faţă de Iimita din partea stângă a
imobilului nr. 7 din str. Moeciu.

• !ără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului Iucrării) de 1 m—1 .5m, conform
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane, Condiţii de ampĺasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se
va executa manuai sau utiiizând o tehnologie adapta!ă condiţiiior din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materiaiuiui dendrologic. In timpul iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arboriior şi rănire&ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajeior din dotare.

Tn cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi"modeiată" în scopui menţinerii
distanţei faţă de arborü din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular aI acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuaie.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că in cazul in care în urma veriticărilor uiterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori afiaţi în apropierea traseului

I cb. i
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lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirü exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii

eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei

Iucrărilor menţionate.
Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia

solicitării revizuirfl avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

ln perioađa 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabi) numai însoţit de

acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp

friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind

aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de

infrastwctură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipíului Bucureti".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2ą09, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe

teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, Iit.b.
Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau

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

21lAN. 2019

!ntocmit
Exp. Roxana PARASCA

r

Red:RR./3ex-22.Q1 .2018 - prezentul aviz a Iost poslat pe site-uI PMB
• pe dala de

ĐIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mar!ana POPA
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PRIMĂRIA MUNIOPIULUI BUCUREŞ11 romania2O19.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 11818116907161

Către : SC Best EIecJ 1PäIJS.R.L. — solicită ridicarea exemplarulW de Ia
registrawra PMB
pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Covacir sector 3, Bucureşti

Reteritor la cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1690716/14.12.2018 şi la Direcţiade Mediu cu nr 11818/17.122018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executareaIucrării: „.Alimentarea cu energie electrică a imobflului situat pe str. Covaci nr. 15-17, sector 3U,

conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a planurilor anexate şiMemoriului tehnic, Clasarea Notificării nr emisă de Agenţia pentru Protecţia
Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia
Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 10.01.2019, s-a
constatat că Iucrarea se va executa pe o Iungime de lOOm, asttel:

din cablul existent în carosabilul str. Gabroveni la intersecţie cu str. Sepcari şi
B-dul I.C. Brătianu, continuă prin str Selari pe partea imobilelor cu nr pare, apoi pe
partea nr. impare a str Covaci, până la Iimita din partea dreaptă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind Normele

de protecţie a spaţiüor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul
favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

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

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerh terenului Ia starea iniţială.
Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii i Identităţii

Naţionale, iar în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp
friguros, contorm celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea
“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de intrastructură
(tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

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

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTORSVTIV,
Simona-Ąţ't ® PŁs4 Intocmit:

Red:P.RJ3ex.ś.2nhi),iz a fost poslat pe sitn-uI PMB —

—

—
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Către : SC GINICON SRL
Str. Modestiei nr 62, sector 1

Spre ştünţă:
ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia
str Curtioara

Iucrarea: Branşament de gaze
sector 1, Bucureşti

naturale pentru imobi!uí situat pe

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1691592/18.12.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 11884/19.12.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării; Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Cudioara
nr. 24, sector 1, conform documentatiei depuse (C.U. nr.

a planuriior anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării
nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,
Avizeie/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de
ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificărH efectuate pe teren in data de
10.01.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa pe o Iungime de 4m, astfel:

• din conducta existentă în carosabiiul str. Curtisoara, perpendicular, până Ia mijlocul
Iimitelor de proprietate.

• fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă.
ln timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului Iucrărfl) de 1 m—1 .5m, conform
prevederior SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţü de ampiasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se
va executa manua sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpui Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor mateńale în juwl trunchiuiui arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor 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
radicu)ar aI acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemui radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaV în apropierea traseului
iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

LC'qkIÇbAI
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei

Iucrărilor menţionate.
Pentru orice modiřicarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia

solicitării revizuirü avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerfl terenului la starea iniţială.
ln perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de

acordul administratowlui domeniutui public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp

friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind

aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de

infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

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

teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.
Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau

toaletare.
Prezentui aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

ĐIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Jntocmit:
V Exp. Roxana PARASCA

22IAą

Red:P.R/3ex.-21 .012018 - prezentul avřz a tost postat pe sđe-uI PMB
pe dala de
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PRIMĂRIA MUNIIP1ULUI BUCUREŞ11 rop,ania2Ol9.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

p-fl-LÄ.ŁL—nnĄs

Către : SCANTOPRESTACTIVSRL
Str. Afluentului nr. 10, sector 1

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

Referitor Ia Iucrarea: Dezafectare conducte $ bran.amente JP .şi RP pe B-dul Hristo Botev, cu
realizarea de branamente noi din conducta MP propusä în Iucrarea interconectare fire MP
existente pe str. Sf, Vineri .si B-dul Hristo Botev, sector 3, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1691411/18.12.2018 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr. 11885/19.12.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea
Iucrărü: Dezafectare conducte si branamente JP $ RP pe B-dul Hristo Botev, cu reaüzarea de
branamente noi din conducta MP propusă în Iucrarea interconectare fire MP existente pe
str Sf. Vineri $ B-dul Hristo Botev, sector 3", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Frotecţia Mediului Bucureşti1 PIan de coordonare

reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor i PS3), vă comunicăm că, în
urma verificărü efectuate pe teren în data de 10.01.2019, s-a constatat că Iucrarea se va
executa pe o Iungime de 555,4mQungimea totală a conductei care se dezafectează + 206m
Iungimea retelei propuse), astfel:

• în carosabilul B-dului Hristo Botev între B-dul Corneliu Coposu i Calea Mosilor
• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind Normele

de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizui
favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modíficare apărută ulterior emiterü prezentului aviz, aveţi obflgaţia solicitărU
— revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerU terenului la starea iniţială.
Prezentul aviz este valabil numai insoţit de avizul Ministerul Culturii i Identităţii

Naţionale, iar în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de
acordul administratoruui domeniuui pubic în care se specifică condiţflle de Iucru pe timp
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea
“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărflor de infrastructură
(tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

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

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXĘÇUEV, Întocmit
Simona-MańbP4 aPAŞASCA

Red:RRJ4ex.-21.OI/3ţĎ -‘yuI aviz1 fost postal pe site-uI PMB 2/4*
pe dala de

/
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Nr. 11886116914181 2&IĄN. 2019
Către : SC ELECTROCONS PROIECT SRL
B-dul Biruinţei nr. 165 A, Pantelimon, llfov

Spre ştiinţă:
ADP Sector 2 - Şos. Electronicü nr. 44, sector 2

Referitor Ia lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe os. Dobroieti
sector 2, Bucureşti

— Referitor ia cererea dvs., înregistrată ia P.M.B. cu nr. 1691418/18.12.2018 şi IaDirecţia de Mediu cu nr. 11886/19.12.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privindexecutarea Iucrării: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe os. Dobroieti
nr. 86, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr ‚ a
planuriior anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor
de reţele edflitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, În urma
verificării efectuate pe teren în data de 10.01.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa
pe o lungime de 4m (2m÷2m), astfel:

• din cablul existent în trotuarul os. Dobroieti, perpendicular, până Ia limita din partea
dreaptă a proprietăţii.

• !n carosabil şi trotuar, fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului lucrărh) de 1 m—1 .Em, conform
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se
— va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţülor din teren care să nu

disirugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănire&ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

In cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" în scopui menţinerii
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular aI acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă tacem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular ai
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaű în apropierea traseului
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Bd. Regina Elisabea nr. 47, cod pcşla) 05W13, sector 5, Bucursşti, flomânia l i I l



Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei

Iucrărilor menţionate.
Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia

solicitărfl revizuirii avízului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărűor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de

acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp

friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind

aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de

infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti'.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

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

teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, Iit.b.
Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Simo7ŢÍkOPA

!ntocmit:
ana SCA

22.IAN. 2P1P

Red:RRJ3ex..21 .01.2018 . prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
pe data de
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Nr.118901 1691726! ZU.JAN.,2019

CĂTREJ
S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.

prin
S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L.

Strada Justiţiei nr. 58-60, pader, ap.4, 040119. sector 4, Bucuresti

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bulevardul Poligrafiei, nr. 4, sector 1, Bucureti

ObiectuI ţucrăńi: “Alimentare cu energie electrică a imobUului situat
Constantin Dobrogeanu Gherea :‚ sector 1, Bucureştľ

pe strada

Având in vedere solicitarea depusă de S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. prin
Domnul Năsiase Claudiu Dani& — imputernicit aI S.C. Best E!ectroproiect S.R.L.,
înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1691726/18.12.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.11890/19.12.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind
executarea Iucrării: «Alimentare cu energie electrică a imobflului situat pe strada
Constantin Dobrogeanu Gherea nr ‚ sector 1", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei anexate Ia solicitare (Ceńificat de Urbanism nr.
din 13.072018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul

anexă, Fia de soluţie nr, emisă de E-Distribuţie Muntenia,
Memoriu tehnic, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Domeniului
Public Sector 1, Clasarea NotifÎcăr nr, emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bucureşti, plan de coordonare avizat de administratorU reţelelor
tehnico-edilitare, plan de mncadrare în zonă), Iucrarea constă în:

realizare extindere reţea electrică prin pozarea subterană a unui cablu electric,
tip 3x1 50+95N, pe un traseu de Iungime 280 m în domeniul public. Traseul reţelei
electrice propuse pentru alimentarea imobilului cu nr. din str. Constantin Dobrogeanu
Gherea pornete din postul de transformare PT 1196 existent pe Aleea SomeuI Rece1
subtraversează carosabilul str Somesul Rece, va continua prin trotuarul nr. postale
impare din str. Baru Mare, Ia intersecţia cu str. C.tin Dobrogeanu Gherea, traseul reţelei
electrice va subtraversa carosabilul str. Baru Marin, va continua prin trotuarul nr. pare din
str C.tin Dobrogeanu Gherea, va subtraversa carosabilul i trotuarul nr. impare până Ia
firida de distńbuţie, contorizare i protecţie ce va fi amplasată în incinta imobilului
alimentat, Ia Iimita de proprietate. Pozarea reţelei electrice propuse se va realiza in sanţ
deschis cu Iăţimea de 0,4 m executat prin săpătură manuală. Adâncimea de pozare a
cablului electric va fi de 0,9 m în trotuar i respectiv 1,2 m Ia subtraversări.

Bd. Regwia Elsabeta nr 47. c poşwl O513, seda5, Buanfli, Rnăiia
TeI: 0213055500
http:IMwwpmb m



2. Urmare a verilicărü efectuate pe teren m data de U.Ui.ZUiS In rrOwaĺUI íl(.

impare din str. C.tin Dobrogeanu Gherea, in dreptul imobilului cu nr. există platbandă

verde cu 3 ex. arbori din speciile TiIia, Acer.
3. În urma analizării documentaţiei depuse i a constatărilor 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

conditionat Iucrării menţionate.
In execuţia Iucrărilor se vor respecta următoarele condiţii:

- Tn proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau

utilizânď o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul

radicular aI materialului dendrologic.
- În timpul Jucrăńlor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului

dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia ceI puţin 1,0 m

faţă de arbori, conform SR 8591/1997 Reţeĺe edi!itare subternne. Condiţii de amplasare;

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor

materiale în jurul arborilor 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 la finalizarea Iucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea

materialului dendrologic aflat pe traseul lucrărfl, aveţi obligaţia înlocuirű exemplarelor

uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de

toaletare, iar Ia finalizarea IucrărH aveţi obligaţia aducerh terenului Ia starea iniţială.

In cazul în care execuţia Iucrărilor se realizează în perioada 15 Noiembrie — 15

Madie, prezentul aviz este valabil doar în prezenţa avizului de traseu emis de

administratorul domeniului public unde se execută Iucrarea, aviz care va conţine condiţiile

de Iucru pe timp friguros prezentate în Anexa nr.3 Ia H.C.G.M.B. nr.22012018 pentru

aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de

infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureęti.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor speciflcate in Certiflcatul

de Urbanism nr.510R1 1630802 din 13.07.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti

împreună cu planul anexă i în baza planului de coordonare avizat de administratorfl

reţelelor tehnico-edilitare.
Beneficiarul, respectiv executantul lucrăhi sunt răspunzători în cazul nerespectărfl

condiţiilor din prezentul aviz.
Pentru orice modificare apărută în traseul IucrărH ulterior emiterii acestui aviz, aveţi

obligaţia solicitărfl revizuirfl acestuia inainte 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 spaţfHor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz este valabil 1 an de Ia data emiterii.

Simon

Întocmit

- .

-
DanieIa

Red D v I4ex IIS 01 2019 prezentul avIz a fost postai pe site uI PMB 22. IAW ?(g
httpJw.pmbn/insIiIutiLĺyjimańaldirecüi/directia mediwavize arboń in consullareĺavize arboń in consultare.php - -
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Nr.11891! 1691786! Łu,iĄtt.ZU]lł

CĂTRE,
S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C. ELECTRO TIRON S.R.L.
Strada Lacul Ursuiui nr.50, sector 6, Bucuresti

Spre ştiinţă:
PRIMARIA SECTORULUI 6
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC ŞI DEZVOLTARE URBANĂ
Intr. Av.Lt. Caranda Ghe. nr9, sector 6, Bucuresti

Scopul Iucrării: “Alimentare cu energie eiectrică a imobilului situat pe
Ursului, sector 6, Bucureşli"

strada Lacul

Având în vedere solicitarea depusă de S.C. ELECTRO TIRON S.R.L, înregistrată
Ia P.M.B. cu nr.1691786/18.12.2018 şi Ia DirecVa de Mediu cu nr11891119.1Z2018,
prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrării:
aAlimentare cu energie eiectrică a imobflului situat pe strada Lacul ürsului nr
sector 6, Bucureşti", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei anexate Ia solicitare (Certificat de Urbanism nr.
emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul

anexă, Contract de vânzare autentificat cu nr. de Notar Public Trăistaru
Andreea, Fia de soluţie nr, emisă de E-Distribuţie Muntenia S.A.,
Memoriu tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz nr. emis de Administraţia Domeniului
Public i Dezvoltare Urbană din cadrul Primăriei Sectorului 6, plan de coordonare avizat
de administratorfl reţelelor tehnico-edilitare, plan de incadrare în zonă), Iucrarea constă

realizare extindere reţea electrică prin pozarea subterană a unui cablu electric
trifazat, JT - tip 3x150+95N, pe un traseu ce pornete din cutia de siguranţă CS (montată
în trotuawl străzii Granitului, în dreptul imobilului cu nr. )‘ va subtraversa
carosabilul si trotuarul str. Granitului, apoi va continua prin trotuarul nr. impare din str.
Lacul Ursului până în dreptul imobilului alimentat, Ia FDCP ce va fi montat in incinta
imobilului, Ia Iimita de proprietate a acestuia cu imobilul de Ia nr din str. Lacul Ursului.
Lungimea traseului reţelei electrice propuse va fi de 207 mI. Cablurile electrice propuse
se vor monta în pământ, în proflle existente, Ia adâncimea de 0,8 m, in sant deschis.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 17.01.2019 s-a constata că pe
trotuarul nr. impare din str. Lacul Ursului, în proximitatea traseului reţelei electrice există
plantaţi în alveole 4 ex. arbori i un arbust, Iăţimea trotuarului fiind de 2,0 m.

r

Rd, Regha EIabeta nr 47. poştal O5l3, sed 5. Bucureşii, ROmáIa
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În urma analizărfl documentaţiei depuse i a constatărilor din teren, in conformitate

cu H.C.G.M.B. nr304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţfllor verzi de

pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil conditionat

Iucrării mentionate.
In execuţia Iucrărilor se vor respecta următoarele condiţü:

- ln proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul

radicular aI materialului dendrologic.
- În timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului

dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia ceI puţin 1,0 m
faţă de arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edilŕtare subterane. Condiţii de amplasare;

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau a(tor

materiale în jurul arbońlor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din

dotare.
In 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 la finalizarea Iucrărfl) se constată uscarea sau prăbuşirea
materialului dendrologic aflat pe traseul Iucrării, aveţi obligaţia inlocuirii exemplarelor

uscate şi supoąarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

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

toaletare, iar Ia finalizarea Iucrăhi aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
ln situaţia în care execuţia Iucrărilor se realizează în perioada 15 Noiembrie — 15

Martie, prezentul aviz este valabil doar în prezenţa avizului de traseu emis de

administratorul domeniului public unde se execută Iucrarea, aviz care va conţine condiţiile

de Iucru pe timp friguros prezentate în Anexa nr.3 Ia H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru
aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia lucrărilor de

infrastructură (tehnico-edilitare si stradale) de pe teńtoriul Municipiului Bucureti.
Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate in Certificatul

de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti

i în baza planului de coordonare avizat de administratorfl reţelelor tehnico-edilitare.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrărfl ulterior emiterii acestui aviz, aveţi

obligaţia solicitărfl revizuirU acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrării.
Nerespectarea celor menţionate in prezentul avkz va fl sancţionată conform arŁ4,

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

protecVe a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
Prezentul aviz este valabil 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

1- o O / Intocmit
Dantela

Red:D.V./3ex./.21.O1.2019 - prezentul av,z a ťost postat pe sfle-u) PMB
htty://wwwmbm/insijtutjŕĺprjmarja/djrectiildirectja mediwavize arbod in consuitare/avize arbon in consuuare.pj,?. 141Ł 2019
pe data de
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Către : SC A VI PROD GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia registraturaPMB

Spre ştiinţă:
ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobflul situat pe str Petru iPavel r sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia RM.B. cu nr. 1692437/19.12.2018 şi iaDirecţia de Mediu cu nr. 11924/20.12.2018, prin care soflcitaţi avizul de specialitate privindexecutarea Iucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobiiul situat pe str Petru iPavel nr 24, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr
a planuriior anexate şi Memońului tehnic, Clasarea Notificăňi nr.

emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurfleindividuale ale deţinătoriior de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), văcomunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 10.01.2019, s-a constatat căiucrarea se va executa pe o Iungime de 5,5m, astfel:
• din conducta existent în carosabiiui str Petru i Pavel, perpendicuiar, până Iaaproximativ O,lm faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii.
• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.

In timpul executării acestei Iucrări aveţi obflgaţia respectării distanţelor minime faţăde axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului Iucrării) de 1 m—1 .5m, conformprevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane, Condiţii de ampiasare.
Menţionăm faptui că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura seva executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nudistrugă sistemul radicuiar aI materiaiului dendrologic. In timpul iucrăriior constructorul vaIua măsuri de protejare a materialului dendroiogic, se va evita depunerea pământului saualtor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirealruperea ramurilor arborilor prinmanevrarea utilajelor din dotare.
În cazul in care reţeaua de branşare nu poate fi"modelată" în scopul menţineriidistanţei faţă de arborU din vecinătatea sa şi în timpui execuţiei poate fi secţionat sistemulradicular ai acestora1 defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unuiaviz de speciaľtate emis în baza unei solicitări punctuaie.
Vă facem cunoscut că în cazui în care este secţionat sistemui radicular aimetariaiuiui dendroiogic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse ia condiţiimeteo nefavorabile.
Precizăm că în cazul în care în urma verificăriior uiterioare (24 Iuni de Ia finalizareaiucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori afiaţi în apropierea traseuiuiIucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplareior uscate şi suportarea contravaioriieventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Bd. Regna Elisabeta nr. 47, cod poştaI oscxu 3, s&nr 5, Bucureś, Románia



Avänd în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei

Iucrărilor menţionate.
Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia

solicitării revizuirfl avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţiaiă.

In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este vaiabH numai însoţit de

acordul administratorului domeniuiui public în care se specifică condiţiHe de iucru pe timp

friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind

aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia iucrăritor de

infrastructură (tehnico-edifltare si stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de speciaiitate, va fi sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normeie de protecţie a spaţiilor verzi de pe

teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, Iit.b.
Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau

toaletare.
Prezentul aviz are termen de vaiabiiitate 1 an de ia data emiterfl.

22 M4 2&iŢP

Întocmit
Exp. Roxana PARASCA

‘

Red:P.RJaex.-22.Ol.201a prezentul aviz a iost posa! pe sile-u! PMB
pe data de

Itl311

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA
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Nr.1192611692440/ 2&iAä2a
Către : SC A VI PROD GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia registraturaPMB

Spre ştiinţă;
ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Reťeritor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Goioviţasector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., inregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1692440/19.12.2018 şi IaDirecţia de Mediu cu nr. 11926/20.12.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privindexecutarea Iucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Goleviţanr. 66, sector 1, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.
a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurileindividuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), văcomunicăm că, în urma verificărü efectuate pe teren în data de 10.01 .2019, s-a constatat căIucrarea se va executa pe o Iungime de 9m, astfel:

• din conducta existent În carosabilul str. Goioviţa, perpendicular, până la aproximativ2m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii.
• !ără afectarea vegetaţiei existente în aflniament.

In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţăde axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului Iucrării) de 1 m—1 .5m, conformprevederiior SR 6591/1997 Reţeie edilitare subterane, Condiţii de amplasare.
Menţionăm faptul că1 în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura seva executa manual sau utilizänd o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nudistrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. ln timpul lucrărilor constructowl vaIua măsuri de protejare a materiaiului dendrologic, se va evita depunerea pământului saualtor materiale în jurul twnchiului arborilor şi rănirealruperea ramurilor arborilor prinmanevrarea utilajelor din dotare.
b cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" în scopul menţineriidistanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemulradicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unuiaviz de specialitate emis În baza unei solicitări punctuale.
Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aImetarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţiimeteo nefavorabile.
Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor uiterioare (24 luni de la finalizareaIucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseuluilucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravaloriieventualeior prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Bd. Regína Elisabeta nr 47, c pcştal O5l3, sedar5, Bucureş, flnmânia I



Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei

Iucrărilor menţionate.
Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia

solicitării revizuirfl avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerií terenului Ia starea iniţială.

ln perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de

acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţflle de lucru pe timp

friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind

aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de

infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

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

teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, Iit.b.
Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau

toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXE% TIV,
Simona-M ÜÖ

v Íntocmit:
EĘagRASCA

CO.

Red:P.R./3ex.-22.O1 .2018 - prezentul aviz a ťcst postaĺ pe sUc-ut PMS
pe đala de

Psi Rpnrna ęksabeta nr. 47. cod poşţal 0513. seclnr 5, Bucuruş, România I l I
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

romanio2ol 9.eu

Nr.119281 16923611

CĂTRE,
S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C. ELECTROTEST S.R.L.

Spre şthnţă:
ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI
Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucure$i

ObieciuI Iucrării: “Alimentare cu energie electrică a imobUului situat
Dantelei sector 5, Bucuresti"

de
P.M.B. cu

pňn care se

pe strada

Având în vedere solicitarea depusă pentru
S.C.ELECTROTEST S.R.L., inregistrată Ia nr.1692361/19.12.2015 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.11928120.12.2018, solicită emiterea avizului de
specialitate privind executarea Iucrării: “Ałimentare cu energie electrică a imobflului
situat pe strada Dantelei nr. ‚ sector 5, Bucureti" vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei anexate Ia solicitare (Cedificat de Urbanism nr.
emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul

emisă de E-Distribuţie Muntenia S.A:,
Străzilor
Protecţia
tehnico

anexă, Fia de soluţie nr
Memoriu tehnic, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia
Bucureti, Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru
Međiului Bucureşti, plan de coordonare avizat de administratorfl reţelelor
edilitare, plan de încadrare în zonă), Iucrarea constă în:

realizare extindere reţea eiectrică prin pozarea subterană a unui cabiu electric
trifazat, JT - tip 3x150+95N, pe un traseu de Iungime 300 m în domeniul public. Traseul
reţelei electrice propuse va porni din postul de trasnformare - PT 1297 existent pe str
Danteiei în dreptul imobilului cu nr. cadastral IE 206024, va continua prin trotuarul
numerelor postale impare, apoi va subtraversa prin foraj orizontal carosabilul str.
Danteiei în dreptui imobilului alimentat, Ia firida de distribuţie, contorizare i protecţie ce
se va monta în incinta proprietăţii imobilului, Ia Iimita de proprietate cu domeniul public.

Pozarea in trotuare a reţelei electrice propuse se va executa Ia adâncimea de 0,5
m in anţ deschis.

2. Urmare a verifcării efectuate pe teren in data de 17.01.2019 s-a constata că
pe traseui reţelei electrice propuse nu există vegetaţie.

Tn urma analizărU documentaţiei depuse i a constatărilor din teren, in conformitate
cu H.C.G.M.B. nr.30412009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţfllor verzi de

Bd. Regka EIabeta ru 47, cod poşwl 05C013, secta5, Bucureşti, R&näa
TeI: 021305.5500
hflpżNa.n.pmb m



pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil Iucrării

menţionate.
Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de

toaletare, iar Ia finalizarea iucrărü aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

în cazul în care execuţia Iucrărilor se realizează ľn perioada 15 Noiembrie — 15

Martie, prezentul aviz este valabil doar in prezenţa avizului de traseu emis de

administratorul domeniului public unde se execută Iucrarea, aviz care va conţine condiţiile

de iucru pe timp friguros prezentate în Anexa nr.3 ia H.C.G.MB. nr.22012018 pentru

aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de

infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure$i.
Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul

de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti

i in baza planului de coordonare avízat de administratorü reţelelor tehnico-edilitare.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi

obligaţia solicitărfl revizuirfl acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărfl.
Nerespectarea ceior menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art4,

lit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de
protecţie a spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz este valabil 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simo aPOPA

Întocrnit,
Daniela INESCU

2Z!Aęą2g;g

Red:D.vi3exJ.21 .01.2019 - prezenlul aviz a fosl poslat pe site-uI PMB
hllplivňvwpmb.rotinstiluliilphmada/direclitldireclia mediulavize artań in censultar&avize artoń in ccnsuItare.Đhp

pe dala de

M. Regna EIabeta rr. 47. ad poştal 050013. sed5, BuaJreşli, Rmnâi

Tet: 021305.55.00
htlplhwně.pmb.m



PRIMĂRIA MUNICIPJULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

CĂTRE,
S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C. DANUBIO WIND S.R.L.

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bulevardul Poligrafiei, nr. 4, sector 1 Bucuresti

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

Scopul Iucrării: aAlimentare cu energie electflcă a imobflului situat pe strada
Gheorghe Buciumat sector 1, Bucureti"

Având în vedere solicitarea depusă de &C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. prin
— împuternicit aI S.C DANUBIO WIND S.R.L., înregistrată Ia

P.M.B. cu nr.1692373/19.12.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.11929/20.12.2018, prin
care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrării: “Alimentare
cu energie electrică a imobilului situat pe strada Gheorghe Buciumat ‚ sector
1, Bucureşti' vă comunicăm următoaree:

1. Conform documentaţiei anexate Ia solicitare (Certifĺcat de Urbanism nr.
emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul

anexă, Fiă de soluţie nr, emisă de E-Distribuţie Muntenia SA, Memoriu
tehnic, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Domeniului Public
Sector 1, Autorizaţie CFR Conditionată nr. ‚ Aviz de traseu nr.
19291/28.08.2018 emisă de Administraţia Străzilor Bucureti, Clasarea Notificării
nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de
coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în
zonă), Iucrarea constă în:

realizare extindere reţea electrică prin pozarea subterană a unui cablu electric
MT, care va porni din Staţia electrică Băneasa 1 10/2OKv, pe un traseu ce străbate curtea
staţiei electńce, va subtraversa carosabilul din str. Biharia în dreptul imobilului cu

apoi prin tro[uarul str. Biharia, va continua prin trotuarul din str. Pechea până în
proximitatea linfllor CFR pe care Ie va subtraversa prin foraj orizontal dirijat. După
subtraversarea Iiniilor CFR, traseul reţelei electrice propuse va continua prin terenul

Nr.119291 16923731...Á1JJAJ'LJJJUĂ

Bd. Regna Ehsabeta nr 47, d poşIaIO500l3, sedor5, Bucwcşli, Ranâ
TeI: 021305.55.00
htlp:ihwną.pmb.ro



adiacent Pasajului Aerogărfl (sub pod), prin spaţiul verde din dreptul magazinului Mega
Image, apoi subtraversează aieea de acces, va continua prín trotuarul nr, pare din str
Alexandru erbănescu până Ia str Siriului pe care o subtraversează prin foraj orizontal

va continua prin trotuarul nr, pare din str. Siriului până în intrarea Ghe. Buciumat i
apoi str. Gheorghe Buciumat, Ia postul de transformate PT1- ce va fi amplasat in incinta
imobilului alimentat.

- Un alt cablu electric MT va fi conectat în sistem intrare-iesire (în trotuarul din
dreptul PT 4770 existent pe str. Gheorghe Pripu) i va străbate trotuarul nr, pare din
aceeai stradă, apoi Ia intersecţia cu str Gh. Buciumat o va subtraversa ş va continua
prin trotuarul nr, pare din str. Gh. Buciumat până în dreptul imobilului alimentat.

Pozarea subterană a reţelei eiectrice propuse se va executa în anţ deschis in
profile, Ia adâncimea de 0,8-1,1 m, în anţ deschis realizat prin săpătură. Lungimea
totală a traseului celor două reţele electrice propuse va fi de 1550 mi, în domeniul public.

2. Urmare a verificăhi efectuate pe teren în data de 09.01.2019, in proximitatea
traseului reţelei electrice propuse s-a inventańat următorul material dendrologic:

- in trotuawl nr, pare din str Gh. Buciumat există aliniament stradai în care se
găsesc plantaţi 7 ex. Tiiia (tei) sp. 0=20-25 cm, h7-8 m i 1 ex. Platanus
(platan) cu 0=15-20 cm. h=7-8 m;

- în aieea de pământ situată adiacent Pasajuiui AerogărU (de o parte i de alta a
acesteia) se găsete vegetaţie spontană, precum ş arbori răsăriţi spontan;

- spaţiul verde traversat de reţeua electrică propusă, în dreptul magazinului
Mega Image din str. Alexandru erbănescu este înierbat, fără arboń plantaţi;

- în trotuarul nr pare din str Sidului există alřniament cu 5 ex. Tillia sp.(tei) cu
0=20-25 cm, h7-8 m, plantaţi în alveole.

Tn urma anaiizării documentaţiei depuse i a constatărilor din teren, in conformitate
cu H.C.G.M.B. nr30412009 privind aprobarea Normeior de protecţie a spaţiilor verzi de
pe teritoriul Municipiuiui Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil conditionat
iucrării mentionate.

In execuţia Iucrărilor se vor respecta următoarele condiţii:
- În proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura (executată pentru realizare anţ

pozare sau gropi de Iansare utilaj forare) se va executa manual sau utilizând o tehnologie
adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI materiaiuiui
dendrologic.

- Tn timpul iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia cei puţin 1,0 m
faţă de arbori, conform SR 8591/1997 ReţeIe edilUare subterane. Condiţii de amplasare;

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

ln cazui in care nu sunt respectate condiţüie menţionate, nu suntem răspunzători
de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic, Dacă ia
verificările ulterioare (12 Iuni de Ia ťinalizarea Iucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea
materialului dendroiogic aflat pe traseul Iucrării, aveţi obflgaţia înlocuirii exemplarelor
uscate şi suportarea contravalorh eventualelor prejudicü produse prin prăbuşirea
acestora.

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de
toaletare, iar Ia finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

În cazul în care execuţia Iucrărilor se realizează în perioada 15 Noiembrie — 15
Martie, prezentul aviz este valabil doar în prezenţa avizului de traseu emis de
administratorul domeniului public unde se execută Iucrarea, aviz care va conţine condiţiile
de Iucru pe timp fńguros prezentate in Anexa nr.3 ia H.C.G.M.B. nr.22012018 pentru
aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti.

Bd. Rogna EISabeia nr 47, poştal O513, sector 5, Bucuisşti, Rom&,ia

TeI. 021.30555.00
httpJNnw.pmb.m
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Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate in Certificatul
de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti
i în baza planului de coordonare avizat de administratońi reţelelor tehnico-edilitare.

Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării sunt răspunzători în cazul nerespectării
condiţfllor din prezentul aviz.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrărfl ulterior emiterii acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirU acestuia înainte de începerea execuţiei IucrărU.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art4,
Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de
protecţie a spaţfllor verzi de pe teńtorśuł Municipiului Bucureş(i.

Prezentul aviz este valabil 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

intocmit,
Daniela v0INESCu

4
Red:DN.i4exJ2l 012019 - prezeniul aviz a ĺost postat pe site-uI PMB
htlp://wwwpmb.ro/insiitutiiĺprjmaria/directiiidirectia mediujavize arboh in consukarelavize arboń in consuliare.php
pe data de

$

Bd. Regha Ekabeta nr 47, cod paaI 050013. sedor5, Bucureşti, RQm&iÍa
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PMĂAMUNULUI BUCURE romania2Oi9.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr.119571 1693163!

CĂTRE,
S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C. 8EST ELECTROPROIECT S.R.L.
Strada Justiţiei nr. 58-60, parter, ap.4, 040119, sector 4, Bucuresti

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bulevardul Poligrafiei, nr. 4, sector 1, Bucuresti

Obiectul Iucrării: “Branament energie electrică “pentru imobflui situat pe strada
George MissaU ‚ sector 1, Bucureşti

Având în vedere solicitarea depusă de S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. prin
— împuternicit aI S.C. Best Electroproiect S.R.L.,

înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1693163/20.12.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.11957/21.12.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind
executarea Iucrării: «Branament energie eiectrică “pentru imobflui situat pe strada
George Missafl nr. ‚ sector 1, vă comunicăm următoarele:

Conform documentaţiei anexate Ia solicitare (Certificat de Urbanism nr.
din 09.11.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu

planul anexă, Aviz tehnic de racordare nr. i Fia de soluţie nr.
emise de E-Distribuţie Muntenia S.A., Memoriu tehnic, Aviz de

traseu nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1, Ciasarea
Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,
avizele individuale emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare împreună cu
planurile anexe Ia acestea, plan de încadrare in zonă), Iucrarea constă în:

reaľzare branament electric nou prin montarea subterană a unui cablu electric
trifazat, tip 3x25÷16C, care se va alimenta din LEA JT, pe un traseu de Iungime 2,0 m,
din care 1,0 m în domeniul public. Traseul bransamentului electric propus va porni din
stâlpul existent în trotuarul din dreptul imobilului alimentat (Ia Iimita de proprietate
stânga), va traversa trotuarul si va pătrunde pe proprietatea imobilului până Ia BMPT- ce
va fi montat pe proprietatea imobilului de Ia nr. din str. Seorge Missail. Pozarea
subterană a cablului electric propus va fi realizată în sanţ deschis realizat prin săpătură
cu Iăţimea de 0,4- 0,5 m, iar adâncimea de pozarea cablului va fi de 0,9 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 17.01.2019 pe traseul Iucrării
sau în proximitatea acestuia nu există vegetaţie.
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În urma analizării documentaţiei depuse i a constatărilor din teren, în conformitate
cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de

pe teritoriul Municipiu?ui Bucure$i, vă facem cunoscut avizul favorabil Iucrării

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

toaletare, iar Ia finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
In cazul în care execuţia Iucrărilor se realizează în perioada 15 Noiembrie — 15

Martie, prezentul aviz este valabil doar în prezenţa avizului de traseu emis de
administratorul domeniului public unde se execută Iucrarea, aviz care va conţine condiţiile

de Iucru pe timp friguros prezentate în Anexa nr.3 Ia H.C.G.M.B. nr.22Q/2018 pentru
aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de

infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti.
Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul

de Urbanism nr. din 09.11.2018 emis de Primăria Sectorului 1
Bucureşti împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare.

Beneficiarul, respectiv executantul Iucrărü sunt răspunzători de execuţia acestei
I ucră ri.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrărfl 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,

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

protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
Prezentul aviz este valabil 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Maria POPA

Întocmit,
Daniea VOIN7tU

2ZfÁł 7619

Red:DV.ĺ3ex12Ĺ0Ĺ2019 - prezentul aWz a fos( pcstat pe siteul PMB -

http://www.ţ3mb.íorinsliţutii/primari&directii/directia mediuĺavíze arbed in consultar&avize arbed n consultare.php

pe data de
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PRIMĂRIA MUNIIPIULUI BUCUREŞ11 ţopiana2OJ9.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 1195911 693259! 2 LIĂNIUI9

Către : SC SAFE CONSULTING SRL — prin dI. Nicolae Laurenţiu
Str George Vâlsan nr. 8, bL 107, ap. 27, sector 6

Spre ştiinţă:
ADP Sector 2 - Şos. ElectronicU nr 44, sector 2

Referitor ĺa Iucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Domniţa
Ruxandra et. l÷M, sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1693259/20.12.2018 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr. 11959/21.12.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea
Iucrărfl: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Domniţa Ruxandra nr. 1,
eL 1+M, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a
planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificărfl nr, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de
reţele edilitareavizul favorabil emis de ADP sector 2, avizul Ministerului Culturii
nr. 1510/ZP/30.10.2018), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de
10.01.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa pe o Iungime de 30m, astfel:

• din cablul existent în carosabilul str. Domniţa Ruxandra, continuă prin trotuarul
str. Domniţa Ruxandra, pe partea nr. impare, până Ia aproximativ 5m faţă de Iimita
din partea dreaptă a proprietăţfl.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizărfl dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele

de protecţie a spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul
favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

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

La tinalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul

administratorului domeniului public în care se specifică condiţflle de Iucru pe timp friguros,
conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea
“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură
(tehnico-edilitare si stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

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

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DJRECTOR EXŞQJY !ntocmit:
Simona-MarW% ĘopaPARASCA

Red:RR./3ex.-22.O1.2 ezentul R1ost postai pe site-uI PMB 22
httpJiwv.pmb.roIinstitutiŕJpri &iarectiVdirectia_mediWavize_arbori_in_consultar&avíze_aroh_inconsutarephp, pe data de
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PRIMĂRIA MUNICFIULUI BUCUREŞ11 fOŢpp,niQ91.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

n-n——,—a—a 1—

CĂTRE,
S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C SABA COMPUTERS TRADE S.R.L.
Strada George Vâĺsan nr 8, bI. 107, ap.27, sector 6, Bucure$i

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 2
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
os, Electronicö nr 44, sector 2, Bucuresti

o
ScopuI Iucrăńi: uAiimentare cu energie electflcă a imobilului situat pe strada
Domniţa Ruxandra ‚ sector 2, Bucuresti"

Ca urmare a solicitării depuse de S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. prin
— reprezentant S.C. SABA COMPUTERS TRADE SR.L.,

înregistrată Ia P.M.B. cu nr1693261120.12.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.11960121.12.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind
executarea IucrărU „ Alimentare cu energie electricä a imobflului situat pe strada Domniţa
Ruxandra ‚ sector 7, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din
06.07.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Aviz
tehnic de racordare nr emis de E-Distribuţie Muntenia, Memoriu
tehnic, Clasarea Notificărü nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia
Mediului Bucureşti, Aviz nr. emis de Administraţia Domeniului Public
Sector 2, Aviz nr. emis de Ministerul Culturü i Identităţii Naţionale,
avize emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare ş planuri anexă Ia acestea, plan
de încadrare în zonă), Iucrarea constă in

. realizarea unui branament electric nou trifazat prin montarea subterană a
unui cablu 3x50+25C, din postul de transformare subteran PTS 20 existent în trotuarul de
Ia intersecţia str. Domniţa Ruxandra cu str. Comăniţa, pe un traseu in Iungime de aprox.
30 mI, în domeniul public. Traseul de pozare a cablului electric va străbate trotuarul nr.
impare din str. Domniţa Ruxandra până în dreptul imobilului alimentat, Ia BMPT ce va fi
amplasat Ia Iimita de proprietate a imobilului (în proprietatea imobilului), cu acces din
domeniul public. CabIuI electric va fi pozat în pământ, în trotuar, Ia adâncimea de 0,8 m,
în anţ deschis.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 19.01.2018, s-a constatat că
pe traseul Iucrării sau in proximitatea acestuia nu există vegetaţie.

Tn urma analizării documentaţiei depuse si a constatărilor din teren, în conformitate
cu H.C.G.M.B, nr.304I2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţfllor verzi de pe

Nr.11960 116932611

Bd. Regwia EIsabeta rw. 47, cod paştal 050013, sodor 5. BucureşĹ Rom&iia
TeI: 021.30555.00
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teritoriul Municipiului Bucureşti1 vă facem cunoscut avizul favorabil executiei
Iucrării mentionate.

In baza acestui aviz nu se execută Iucrări đe defrisare sau de toaletare, iar Ia
finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor speciflcate în Certificatul
de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti
împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare, aplicabilitatea documentului fiind
pentru traseul propus în planul anexă Ia Cediflcatul de Urbanism, Pentru orice modificare
apărută în traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii
acestuía înainte de începerea execuţieí Iucrării.

In perioada 15 Noiembrie — 15 Martie, Ia execuţia Iucrărílor se vor respecta
condiţflle de Iucru pe timp friguros menţionate în avizul de traseu aI administratorului
terenului, conform Anexei nr.1 Ia H.C.G.M.B. nr.22012018 pentru aprobarea Normelor
privind avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico
edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipíului Bucureti.

Beneflciarul i constructorul Iucrării vor i responsabili de execuţia acestei Iucrărfl.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art4, 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 i an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Întocmit,
Daniela VOINESCU

Ř

Red:DV.i3exí21 .012019 - prezenţul aviz a fost poslat pe site-uI PMB

hItpJ/.omb.roĺinstitutii]orimahaĺdirecuiiđirectia mediu/avize arbod in consultare/avize arbori in consultare.php

pe data de
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PRIMĂRIAMUNiGPIUWIBUCUREŞ11 o[nCn(Ç2QJ.eU
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 451,11040,11849/1700581,1678699,1691136ĺ ť&IAřŁ 20$'

CĂTRE
Primăria Sectorului 3 — Direcţia Investiţii i Achiziţü

Calea Dudeti nr. 191, sector 3

(B-dul Decebai între str. Dristorului i Piaţa Muncii, sector 3)

fleferitor Ia adresa dvs., inregistrată Ia P.M.B cu nr 1678699/08.112018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 11040/09.11.2018, completată cu documentaţia înregistrată Ia
P.M.B. cu nr. 1691136/17.12.2018. 1700581/22.01.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr
11849/18.12.2018, 451/23.01.2019, prin care solicitaţi emiterea avizului de defriare a
153ex. arbori, 39ex. arbusti, 635m1 gard viu situaţi în spaţiul verde din B-dul Decebal
între str. Dristorului i Piaţa Muncii, în vederea execuţiei Iucrării “Devierea reţelei publice

de apă potabilă, canalizare, reţele termice, reţele de energie electrică de joasă, medie

i înaltă tensiune, reţea de telecom unicaţii NetCity i reţea de telecomunicaţü
Teiekom aferente parcajului Decebal — B-dul Decebal (mntre str. Dristorulu! i Piaţa
Muncii), sector 3", conform Certificatului de urbanism cu CU nr. 788R11641676 din

29.10.2018, vă comunicăm următoarele:
1) In urma analizării documentelor existente Ia dosar:

- Cerere;
- Certificat de urbanism nr 788R/1641676 din 29.10.2018, însoţit de planurile anexă;
- Memoriu tehnic
- HCGMB nr. 318/19.07.2017 privind transmiterea unor străzi din administrarea

Consiliului General aI Municipiului Bucureti — Administraţia Străzilor în cea a
Consiliului Local aI Sectorului 3;

P - Certificat de înregistrare fiscală ANAF;
- Planuri de coordonare semnate de đeţinătarii reţelelor edilitare;
- Planurile individuale ale deUnătorilor de reţele edilitare;
- Aviz de traseu . emis de Primăria sectorului 3 — Direcţia
Servicii Publice — Serviculul Utilităţi Publice
- Aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor;
- Clasarea notificării emisă de Agenţia pentru Protecţia

Mediului Bucuresti;
- Foto vegetaţie.

2) a verificării în teren din: 11.01.2019.
3) conform prevederilor Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea

spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi a
celor din Anexa I Ia H.C.G.M.B. nr. 30412009 privind Normele de protecţie a spaţiiłor

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizäm următoarele Iucrări:
DEFRIARE:
A - (Spaţiile verzi - aliniamentul stradal din B.dul Decebal, în dreptul imobflelor cu nr.

impare, intre b.dul Mihai Bravu spre str. Dristorului)

Iľz:.j iIBd. Ređna Elisabeia nr. 47. cnd rjnşlai 050013. sectar 5, Bucinş. Rainânia



- 47 mI gard viu,
- 20 ex. Fraxinus sp. (frasin), 0=20 - 45 cm, h= 12-17m,
- 1 ex. Ailanthus altissima sp.(fals oţetar), 0=10 - cm, h= 12-17m,
- 2 ex. Albies sp.(brad), 0=20 cm, h= 2,5-3 m,
- 6 ex. Catalpa (catalpă), 0=25 - 30 cm, h= 10-12 m,
- 3 ex. arbuti din specia Thuja, h=3 — 4 m

(Arborí7arbu.ti localizaţi pe spaţiul verde, pe partea dinspre clădiri $ care împiedică
devierea reţelei de apă potabflă)

B - (Spaţüĺe verzi - aliniamentul stradal din 8.dul Decebal, în dreptul imobflelor cu nr.
pare, între str Dristorului spre b.dul Mihai Bravu)

- 585 mlgard viu
- 4 ex. Acer sp.(arţar), 0=30 - 40 cm, h= 15-17m
- 1 ex. Acersp.(arţar), bitulpinal, 0=15-20 cm, h= 10-12m
- 2 ex. Populus sp.(plop), 0=20 - 45 cm, h= 12-17m
- 74 ex. Fraxinus sp. (frasin), 0=20 - 45 cm, h= 12-17m
- 4 ex. Tilia sp.(tei), 20 - 35 cm, h= 12-15 m
- 20 ex. Ailanthus altissima sp.(fals oţetar), 0=10 - cm, h= 12-17m
- 1 ex. Ulmus sp.(uim) multitulpinal, 0=20, 25 cm1 h= 15-17m
- 18 ex. Platanus sp(pIatan), 0= cm, h= 12-17m
- 6 ex. arbuti din specia Thuja, h=3-4 m

TRANSPLANTARE:
A - (Spaţüle verzi - aliniamentul stradal din B.dul Decebaĺ, în dreptul imobile!or cu nr.
impare, între b.dul Mihai Bravu spre str. Dristorului)

- 18 ex. arbuti Thuja
- 6 ex. Albies sp.(brad) —puiet, h=1-2 m
- 4 ex. arbuti specia Buxus

B - (Spaţiüe verzi - aliniamentul stradal din 8.dul Decebal, în dreptuĺ imobflelor cu nr.
pare, între str. Dristorului spre b.dul Mihai Bravu)

- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) puiet, 0=8 cm, h= 1 m

Lucrările avizate de defrişare şi scoatere a rădăcinilor arborilor se vor executa prin
grija proprietarului/administratorului legal aI terenuiui, Direcţia Administrarea Domeniului
Public din cadrul PS 3, evacuându-se masa Iemnoasă i preluarea materialului lemnos
rezultat, pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea construcţiiior din jur.

Lucrările de transplantare se vor executa prin grija beneficiarului, în prezenţa unui
reprezentant al administratorului legal al terenului DADP sector 3.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţhlor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în
compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 153ex. arbori,
arbori tineri cu balot de pământ 0 minimum 7 cm şi inălţime corespunzătoare
diametrului în funcţie de specie, 9ex. arbusti tineri i 635ml gard viu i transplantarea
a 3Oex. arbu$i + puieţi, în zona areaiului din B-dul Decebal, respectând distanţa
reglementară faţă de clădiri şi reţeie de utilităţi, în perioada optimă de plantare, Ia finalizarea

Bd: ReginaEîsabe!a rw37. cod poşlal O513, sector 5. Bucureşti. RomănEa I i I I



Iucrărilor, respectänd adresa dvs. nr. 31744/17.01.2019, înregistrată Ia Direcţia de Mediu cu
nr. 451/23.01.2019.

La finalizarea lucrărilor de
privind Normele de protecţie a
obligaţia de a anunţa Direcţia de
plantărilor în compensare, In caz
normaUv.

In timpu) Iucrărilor de defrişare şi scoatere a rădăcinilor arborilor se vor Iua
măsuri de protejare a materialului dendrologic din vecinătate, se va evita depunerea
pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănireaĺruperea
ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor.

Prezentul avjz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare: 153ex. arbor4 9ex. arbuti tineri i 635m1 gard viu
Transplantare 3Oex. arbuti + puieţi

O ĐIREGTOR EX7J
Simona-Mar(L'tÖ7iO

(ĘflM tWGl z
fl I.%\k%w j

(

fled:P.Rj2ex./14O1.2019 - prezenkil avíz a fosl postat pe site-uI PMB
hUpiMww.pmbsoňnstitutwpdmańalďlrecuvdirecua_meďlwavlze_arbotkl_consuHarBFavtzB_afbodjn_conSUItare.php, pe data de

Iů-siI

plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009
spaţiilor verzi pe teritodul Municipiului Bucureşti, aveţi
Mediu din cadrul P.M.B, in vederea verificării în teren a
contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din aceIaşi act

În tocmit:
EfxanPARASCA

ło&
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DIREC11A DE MEDIU
mmorio2Ol9.eu
kn—c IĐánţ.-%*-.

Nr. 388! 169g782/...ZLLAN.2Qfl

CĂTRE,
SC. ENGIE ROMANIA S.A.
prin
S.C. EURO GAZ CONSTRUCT S.R.L.
Str. Abus nr.20, sector 1, Bucuresti

Spre ştiinţă:
CONSILiUL LQCAL SECTOR 6
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC I DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6
Intr. Av. Lt. Caranda Gheorghe nr.9, sector 6, Bucureti

Referitor Ia lucrarea: “Extindeťe conductă de gaze naturale .şi branament pentru
imobflul situat pe str. Drumui Mânăstirea Sihăstria nr.29, sector 6, Bucuresti"

Având în vedere cererea depusă de SC. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. EURO
GAZ CONSTAUCT S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1699782/18.01.2019 şi la Direcţia
de Mediu cu nr.388/21.01.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate
privind executarea Iucrării - Extindere conduciă de gaze naturale i branament pentru
imobiĺu( situat pe str. Drumul Mânăstirea Sihăstria nr.29, sector 6, Bucureti, vă
comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr271R1 1615115
din 03.05.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti impreună cu planul anexă,
Contract de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 199/ 24.02.2003 de Notar Pubiic
Dumitrescu Florentina, Certificat emis de PMB — Direcţia Patrimoniu, Evidenţă
Proprietăţi, Cadastru nr.14784/3856/05.03.2003, Ordin de Iucru nr.
50029116/28.06.2017 emis de Distrigaz Sud Reţele, Clasarea notificării
nr.13191/31.05.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, Aviz nr.
1149/S/14.08.2018 i adresă completare nr.2705/30.08.2018 emise de Ministerul
Culturii i ldentităţii Naţionale, Aviz Comisia Tehnică de Circulaţie nr 16320/21.10.2018,
Adresă nr.725/22.06.2018 emis de AdministraVa Domeniului PubI]c i Dezvoltare
Urbană Sector 6, avizele emise de administratorU reţelelor tehnico-edilitare i stradale
împreună cu planurile anexă, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în

• realizare extindere conductă de gaze naturale AP din PE 100 SDR11 cu Dn 125
mm montată subteran în domeniul public, în carosabilul drumului Mânăstirea Sihăstria
(drum de pietri/pământ), de la punctul de cuplare în conducta de gaze naturale
existentă în Drumul Mânăstirea Sihăstria până în dreptul imobilului cu nr 29 de pe
strada cu acelai nume, unde conducta nou propusă va avea cap terminal. Lungimea
conductei de gaze naturale propuse va fi de 10 m.
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realizare branament de gaze naturale nou, pozat subteran în domeniul public,

RP, din PE 100SDR 11, Dn32mm, cu Iungimeade3 m(2m+ 1 m riser)iaunuipost

de reglare-măsurare aferent. BranamentuI va fi cuplat Ia conducta de gaze naturale

propusă a fi executată in carosabilul din dreptul imobilului alimentat, iar traseul acestuia

va subtraversa parţial carosabilul, până Ia postul de reglare-măsurare ce va fi montat la

aprox. 1 m de limita de proprietate stânga a imobilului alimentat.
2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 25.01.2019 s-a constatat că

pe traseul Iucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetaţie.
In urma analizăhi 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 Íacem cunoscut avizul favorabil execuţiei

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

toaletare, iar Ia finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

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

de Urbanism nr. 271 flI 1615115 din 03.05.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti

împreună cu planul anexă.
Pentru orice modificare apărută in traseul Iucrăńi ulterior emiterü acestui aviz, aveţi

obligaţia solicitărü revizuirii înainte de începerea execuţiei Iucrării.

La execuţia Iucrărilor în perioada 15 Noiembrie — 15 Martie, prezentul aviz va fi

însoţit de avizul de traseul emis de administratorul terenului pe care se efectuează

Iucrarea, în care sunt menţionate condiţiile de Iucru pe timp friguros prezentate în

Anexa nr.3 la H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru aprobarea Normelor privind avizarea,

autorizarea, coordonarea şi execuţia iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i

stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti.
Beneficiarul i constructorul sunt responsabili de execuţia lucrărilor.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform arL4, 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.

Întocmit
Daniela VO(NESCU

Rsd:D.v../ 3exJ25.01 .2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-u! PMB
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Nr. 31/1695066/ 29.IAN. 2Ü19

Către : ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI
Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Realizarea IucrărUor de drumuri aferente reţelei strada!e din
Municipiul Bucureti — str. Biserica Răsvan, sector 3

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1695066/03.01.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 31/04.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Realizarea Iucrărilor de drumuri aferente reţelei stradai'e din Municipiu(
Bucuresti — str. Biserica Răsvan, sector 3", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea
NotificărU nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul Brigăzii Rutiere,
avjzul favorabil emis de PS3, avizul Ministerului Culturii nr. )‘ vă
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren in data de 18.012019, s-a constatat că
Iucrarea se va executa pe o suprafaţă de 437mp, astfel:

• decaparea i refacerea îmbrăcăminţii părţii carosabile degradate Ia aceeai cotă a
carosabilului existent i a capacelor de vizitare a răsuflătorilor de gaze, a gurilor de
scurgere, Iegarea suprafeţei carosabile cu cea a străzilor pe care Ie intersectează,
păstrarea acceselor auto, desfundarea gurilor de scurgere existente i execuţia unor
guri noi de scurgere, unde este cazul, refacerea marcajelor i semnalizatoarelor
rutiere conform CTC-PMB, pe str. Biserica Răsvan tronsonul cuprins între str. Cavatfl
Vechi i Calea MoiIor.

• fără afectarea vegetaţiei existente Ia Iimita de proprietate, pe partea stângă a str.
Biserica Răsvan dinspre str. Cavafii Vechi.
Menţionăm faptul că, în dreptul arboňlor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se

va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic, Se va evita depunerea pământului
sau altor materiale în jurul trunchiului arborílor şi rănire&ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
Iucrărfl, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicU produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei
Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterfl prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii avizului înainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de

acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp
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fńguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind

aprobarea ‘Nornelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de

infrastructură (tehnico-eđilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

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

teritoriul Municipiuluí Bucureşti1 art.4, lit.b.
Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau

toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterfl.

DJRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mari na POPA

Ľ

Red:RR./2ex.-22.O1 .2018 - prezenlul aviz a fost pDstai pe site-uI PMB
pe data de
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DIRECTIA DE MEDIU -

Nr. 33/1695066/ 19;iAFŁIOIŠ

Către : ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI
Str. Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Realizarea Iucrărflor de drumuri aferente reţelei stradale din
Municipiul Bucureti — str. Zborului, sector 3

Reteritor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1695066/03.01.2019 şi Ia Oirecţia
de Mediu cu nr. 33/04.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executareaIucrării: „Realizarea Iucrărilor de drumuri aferente reţelei stradale din Municipiul Bucureti —
str. ZboruluĄ sector 3", conform documentaiiei depuse (C.U. nr.
a planurilor anexate şi Memoriului tehníc, Clasarea Notificărü nr. emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de
reţele edilitare, avizul Brigăzii Rutiere, avizul favorabil emis de PS3, avizul Ministerului Culturü
nr. )‘ vă comunicăm că, în urma verificării electuate pe teren în data de
18.01.20191 s-a constatat că Iucrarea se va executa pe o supraĺaţă de 1 OBOmp, astfel:

decaparea si refacerea imbrăcăminţii părţii carosabile degradate Ia aceeai cotă a
carosabilului existent i a capacelor de vizitare a răsuflătorilor de gaze, a gurilor de
scurgere, egarea suprafeei carosabfle cu cea a străzilor pe care Ie intersectează,
păstrarea acceselor auto, desfundarea gurilor de scurgere existente i execuţia unor guri
noi de scurgere, unde este cazul, rectificarea pantelor transversal, refacerea marcajelor
i semnalizatoarelor rutiere conform CTC-PMB, pe str. Zborului tronsonul cuprins între
str. Teodor tefănescu i str. Mântuleasa.

. “ vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizării dosarului, în contormitate cu 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării
revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerü terenului Ia starea iniţială.
In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul

administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros,
conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea
“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia iucrărilor de infrastructură
(tehnico-edilitare i stradaie) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

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

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Maťiana

Red:P.RJ2ex.-22.O1.201!
hUpJ/www.pmb.roflnstkli
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DIRECŢIA DE MEDIU

Nr.3Ś/l 695066/ i. iţML 2019

Către : ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCURESTI
Str. Oomniţa Ancuţa nr. 1, sector 1

Referitor la lucrarea: Realizarea Iucrărilor de drumuri aferente reţelei stradale din
Municipiul Bucure.şti — str. Remus, sector 3

Referitor ia cererea dvs., inregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1695066/03.01.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 35/04.01.2019, prin care solicitaţi avizul de speciahtate privind
executarea Iucrării: „Realizarea Iucrărilor de drumuri aferente reţelei stradale din Municipiul
Bucureti — str. Remus, sector 3", conform documentaUei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile

individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul Brigăzii Rutiere, avizul favorabil emis
de P53, avizul Ministerului CulturU nr. )‘ vă comunicăm că, în urma
verificării efectuate pe teren in data de 18.01.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa
pe o suprafaţă de 1469mp, astfel:

• decaparea i refacerea îmbrăcăminţii părţii carosabile degradate Ia aceeasi cotă a
carosabilului existent ş a capacelor de vizitare a răsuflătorilor de gaze, a gurilor de
scurgere, Iegarea suprafeţei carosabile cu cea a străzilor pe care Ie intersectează,
păstrarea acceselor auto, desfundarea gurilor de scurgere existente i execuţia unor
guri noi de scurgere, unde este cazul, refacerea marcajelor i semnalizatoarelor
rutiere conform CTC-PMB, pe str. Remus tronsonul cuprins între str. Vasile Lucaciu
i Calea MoiIor.

• fără afectarea vegetaţiei existente pe Calea MoiIor ş fără afectarea scuarului de Ia
intersecţia cu str. Vasile Lucaciu.
Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se

va executa manuai sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic, Se va evita depunerea pământului
sau altor materiale în jurul trunchiului arborílor şi rănire&ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi in apropierea traseului
iucrării, veţi avea obiigaţia înlocuirii exempiareior uscate şi supodarea contravalorii
eventualelor prejudicU produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei
Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii avizului înainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de

acordul administratowlui domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp
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friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind

aprobarea HNormelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de

infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului BucuretiM.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

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

teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, Iit.b.
Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau

toaletare.
Prezentu aviz are termen de valabilitaie 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUT1V,
Simona-Mariana POPA

Întocmit

r )

Hed:P.R./2ox.-22.O1.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
pe data de
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___

-_____________

_____

Către AĐMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI
Str Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Realizarea Iucrărilor de drumuri aferente reţelei stradale din
Municipiui Bucureti — str Levănţica, sector 3

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1695066/03.01.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 37/04.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Realizarea Iucrărilor de drumuri aferente reţelei stradale din Municipiul
Bucureti — str Levănţica, sector 3", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurflor anexate şi Memoriului tebnic, Clasarea
Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,
Avize)e/acordurfle individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul Brigăzii Rutiere,
avizul favorabil emis de PS3, avizul Ministerului CulturU nr. )‘ vă
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 18.01.2019, s-a constatat că
Iucrarea se va executa pe o suprafaţă de 2650mp, astfel:

• decaparea i refacerea îmbrăcăminţü părţii carosabile degradate Ia aceeai cotă &
carosabilului existent i a capacelor de vizitare a răsuflătorilor de gaze, a gurilor de
scurgere, Iegarea suprafeţei carosabile cu cea a străzilor pe care Ie intersectează,
păstrarea acceselor auto, desfundarea gurilor de scurgere existente i execuţia unor
guri noi de scurgere, unde este cazul, refacerea marcajelor i semnalizatoarelor
rutiere conform CTC-PMB, pe str. Levănţica tronsonul cuprins între str. Rodica i
str. Cercelus.

• fără afectarea vegetaţiei existente pe str. Dristorului.
Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se

va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic, Se va evita depunerea pământului
sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănire&ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

Precizăm că în cazui în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de la finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirfl exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei
Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiierü prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitărü revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
In perioada 15 noiembrie - 15 madie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de

acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp

Nr. 37/1695066/
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friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind

aprobarea “Normeior pentw avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de

infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriui Municipiului Bucureti".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

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

teritoriul Municipiuiui Bucureşti, art.4, Iit.b.
Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau

toaletare.
Prezentul aviz are termen de vaiabiiitate 1 an de ia data emiterH.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
oxanaRASCA

o

Red:RR./2ex.-22.Ql .2018- prezentul aviz a tost postat pe &te-ul PMB
pe data de
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Nr. 39116950661 29.IAN. 2O

Către : ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI
Str. Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Realizarea Iucrărflor de drumuri aferente reţelei stradale din
Municipiul Bucureti — str. Fetiţelor, sector 3

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1695066/03.01.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 39/04.01.2019, prin care solicitaţi avizui de specialitate privind
executarea Iucrării; „Realizarea Iucrărflor de drumuri aferente reţelei stradale din Municipiul
Bucuresti — str. Fetiţelor, sector 3", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile

individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul Brigăzii Rutiere, avizul favorabil emis
de PS3, avizul Ministerului Culturii nr. )‘ vă comunicăm că, în urma
verificărU efectuate pe teren în data de 18.01.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa
pe o suprafaţă de 1588mp, astfel:

• decaparea i refacerea îmbrăcăminţii părţii carosabile degradate Ia aceeai cotă a
carosabilului existent i a capacelor de vizitare a răsuflătorilor de gaze, a gurilor de
scurgere, Iegarea suprafeţei carosabile cu cea a străzilor pe care Ie intersectează,
păstrarea acceselor auto, desfundarea gurilor de scurgere existente i execuţia unor
guri noi de scurgere, unde este cazul, refacerea marcaielor i semnalizatoarelor
rutiere conform CTC-PMB, pe str. Fetiţelor tronsonul cuprins între str. Vasile Lucaciu
şi Calea Călărai.

• fără afectarea arborilor crescuţi pe str. Fetiţelor, în trotuar Ia Iimita de proprietate i
pe trotuar

• fără afectarea vegetaţieš existente în scuar Ia intersecţia cu str. Vasile Lucaciu.
Menţionăm faptul că, În dreptul arborilor din vecinătatea traseuiui Iucrărfl, săpătura se

va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţülor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic, Se va evita depunerea pământului
sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănire&ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

Precizăm că în cazul în care in urma verificărilor 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 supodarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei
Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificarea apărută uiterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Bd. Regina EşabeU nr 47. cod poştal 050313, sector 5, Bucureşt, Románia



În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de

acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp

friguros, conform celor specificate În Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind

aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de

infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

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

teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, Iit.b.
Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-M iana POPA

Intocmit:
ExfPASCA

;.

o

Red:P.A/2ex.-22.O1 .2010- prezentul aviz a Jost postat pe site-ul PMB
pe data de

Bd. Regina Elisabeta nr. 47. cad peştal 050013. sedor 5, Bucureşti, Romăna ( I I
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L MN. LUW

Către : ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI
Str Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Rea Iiza rea Iucrăruor de drumuri
Municipiul Bucureti — Intrarea Ceau Radu, sector 3

aferente reţelei stradale din

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1695066/03.01.2019 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr. 41/04.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea
Iucrării:,,Realizarea IucrărÜor de drumuri aferente reţelei stradale din Municipiul 6ucureti —

Intrarea Ceau.ş Radu, sector 3", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.
‚

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale
deţinătorilor de reţele edilitare, avizul Brigăzii Rutiere, avizul favorabil emis de PS3, avizul
Ministerului Culturii nr. )‘ vă comunicăm că, in urma verificărfl efectuate pe
teren în data de 18.01.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa pe o suprafaţă de 225mp,
astfe I:

• decaparea i refacerea îmbrăcăminţii părţii carosabile degradate Ia aceeai cotă a
carosabilului existent i a capacelor de vizitare a răsuflătorilor de gaze, a gurilor de
scurgere, Iegarea suprafeţei carosabile cu cea a străzilor pe care Ie intersectează,
păstrarea acceselor auto, desfundarea gurilor de scurgere existente i execuţia unor guri
noi de scurgere, unde este cazul, rectificarea pantelor transversal, refacerea marcajelor
i semnalizatoarelor rutiere conform CTC-PMB, pe Intrarea Ceau Radu.

• !n vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
ln urma analizării dosarului, în conformitate cu 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării
revizuirfl acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerfl terenului Ia starea iniţială.
In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul

administratorului domeniului public în care se specitică condiţüle de Iucru pe timp friguros,
conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea
“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură
(tehnico-edilitare ş stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

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

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări đe defrişare sau toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Marianaf9PA Intocmit:

EpxRASCA
Red:P.R./2ex.-22.O1.201 9f rez%iuI aviz a iost postat pe site-uI PMB

pe dala de. •.„p

Nr. 41/1695066/
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 ronania2Ol9.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

Către : ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI
Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Realizarea IucrărUor de drumuri aferente reţeĺei stradale din
Municipiul Bucureti — Intrarea Maria Clucereasa, sector 3

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1695066/03.01.2019 şi Ia Oirecţša
de Mediu cu nr. 43/04.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea
Iucrării: ReaIizarea Iucrărflor de drumuri aíerente rez'elei stradale din Municipiul Bucure.gi —

Intrarea Maria Clucereasa, sector 3", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.
a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile

individuale ale deţinătorflor de reţele ediiitare, avizul Brigăzii Rutiere, avizul favorabil emis de
P53, avizul Ministerului Culturii nr. )‘ vă comunicăm că, în urma verificărfl
efectuate pe teren în data de 18.012019, s-a constatat că Iucrarea se va executa pe o
suprafaţă de 248mp, astfel:

• decaparea i refacerea îmbrăcăminţü părţii carosabile degradate Ia aceeai cotă a
carosabilului existent i a capacelor de vizitare a răsuflătorilor de gaze, a gurüor de
scurgere, Iegarea suprafeţei carosabile cu cea a străzilor pe care Ie intersectează,
păstrarea acceselor auto, desfundarea gurilor de scurgere existente i execuţia unor guri
noi de scurgere, unde este cazui, rectificarea pantelor transversal, refacerea marcajelor
i semnalizatoarelor rutiere conform CTC-PMB, pe Intrarea Maria Clucereasa.

• !n vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
ln urma analizărH dosarului, in contormitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Norme)e

de protecţie a spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul
favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterfl prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării
revizuirü acestuia înainte de începerea execuţiei iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerü terenului Ia starea iniţială.
In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentui aviz este valabil numai însoţit de acordul

administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros,
conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea
“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea ş execuţia Iucrărilor de infrastructură
(tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

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

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,
Simona-Mari Întocmit

RedP.R./2ex..22.0l9- nt Iav a ĺost postat pe &te-ut PMB

ARASCA

httpiiw.pmbrof tilutiU i direWďrectia_mediuÍavize_arboiJnconsuItar&avize_arbori_ią..consuttare.php pe data de
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29.IAN, 2flS

Către : ADM1NISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI
Str. Oomniţa Ancuţa nr. 1, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Realizarea Iucrărflor de drumuri
Municipiul Bucureti — str. Vasile Lucaciu, sector 3

aferente reţelei stradale din

Referitor la cererea dvs., mnregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1695066/03.01.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 45/04.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrărh; „Reahzarea Iucrărilor de drumuri aferente reţelei stradale din Municipiui
8ucureti — str. VasUe Lucaciu, sector 3", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea
NotificărU nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti1
Avize)e/acorduriie individuaie ale deţinătorilor de reţele edifltare, avizul Brigăzii Rutiere,
avizul favorabii emis de P53, avizul Ministerului CuiturH nr. )‘ vă
comunicăm că, în urma verificărü efectuate pe teren in data de 1B.01.2019, s-a constatat că
Iucrarea se va executa pe o suprafaţă de 6685mp, astfel;

decaparea i refacerea îmbrăcăminţii părţii carosabile degradate ia aceeasi cotă a
carosabilului existent i a capacelor de vizitare a răsuflătorilor de gaze, a guriior de
scurgere, Iegarea suprafeţei carosabile cu cea a străzilor pe care Ie intersectează,
păstrarea acceselor auto, desfundarea gurilor de scurgere existente i execuţia unor
guri noi de scurgere, unde este cazul, refacerea marcajelor i semnalizatoarelor
rutiere conform CTC-PMB, pe str. Vasile Lucaciu tronsonul cuprins între str. Trifoi i
str. Matei Basarab.
fără afectarea vegetaţiei existente pe str Vasile Lucaciu în dreptul imobileior nr. 31,
33, 35 & fără afectarea scuarurilor de Ia intersecţii.
Menţionăm faptul că, în dreptui arborilor din vecinătatea traseului iucrării, săpătura se

va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţülor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materiaiului dendrologic, Se va evita depunerea pământului
sau aitor materiale în jurul trunchiuiui arborílor şi rănire&ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

Precizăm că în cazul în care în urma verificăriior ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori afiaţi in apropierea traseului
Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravaiorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei
Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificarea apărută uiterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii avizului inainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finaiizarea Iucrăriior aveţi obligaţia aducerii Ierenului Ia starea iniţială.
In perioada 15 noiembrie - 15 madie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de

acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţüie de iucru pe timp

Nr. 45/1695066!
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friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 prlvind

aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de

infrastructură (tehnico-edi(itare I strada(e) de pe teritoriul Municipiuíui Bucureti".
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

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

teritoriul MunicipiuIui Bucureşti, arL4, 1115.
Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrisare sau

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

DJRECTOR EXECUTJV,
Simona-Mari na POPA

intocm.

o

251!AN. 2Oig

Red:P.R/2ex-22O1 2018- prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
pe data de

Bd. Regina Elisabeta nr. 47. cod poştal 05l 3, sector 5. Bucure$d, România I f f j
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-_________________

_________________

Către ADMINJSTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI
Str. Oomniţa Ancuţa nr. 1, sector 1

Referitor ĺa ĺucrarea: Realizarea ĺucrărflor de drumuri aferente reţelei stradai'e din
Municipiul Bucureti — str Medeleni, sector 3

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1695066/03.01.2019 şi la
Direcţia de Mediu cu nr. 48/04.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Reaflzarea Iucrărflor de drumuri aferente reţelei stradale din Municipiul
Bucure.gi—str. Medeleni, sector3", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile

individuale ale deţinătorilor de reţele ediHtare, avizul Brigăzii Autiere, avizul Ministerului
Culturfl nr. )‘ vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în
data de 18.01.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa pe o suprafaţă de 766mp,
astfe I:

• decaparea i refacerea îmbrăcăminţii părţii carosabile degradate la aceeai cotă a
carosabilului existent i a capacelor de vizitare a răsuflătorilor de gaze, a gurilor de
scurgere, Iegarea suprafeţei carosabile cu cea a străzilor pe care Ie intersectează,
păstrarea acceselor auto, desfundarea guňlor de scurgere existente i execuţia unor
guri noi de scurgere, unde este cazul, refacerea marcajelor i semnalizatoarelor
rutiere conform CTC-PMB, pe str Medeleni.

• fără afectarea vegetaţiei existente în scuar Ia nr. 11 1 bis din str. Vasile Lucaciu.
Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului IucrărU, săpătura se

va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic, Se va evita depunerea pământului
sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirealruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi ín apropierea traseului
Iucrărü, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei
Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitărü revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţtală.
In perioada 15 noiembrie - 15 madie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de

acordul administratowlui domeniului public în care se specifică condiţüle de lucru pe timp
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind
aprobarea ‘Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

-4-'Bd. Rena Elisabeta nr 47, cod pcştal 050013, sector 5, Bucure. Románia đÄ4Cr%k



Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Norme!e de protecţie a spaţiilor verzi de pe

teritoriuí Municipiului Bucureşti, art.4, Ut.b.
Menţionăm că in baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau

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

DJRECTOR EXECUTIV,
Simona-M,yi49çA

jn tocmit:
na'PARASCA

o

o
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DIRECTIA DE MEDIU

29.IAN. 2019

Către : ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI
Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Realizarea Iucrăruor de drumuri aferente reţelei stradale din
Municipiul Bucureşti — str. Hârşova, sector 3

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1695066/03.01.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 50/04.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind

-

- executarea lucrării: Rea1izarea iucrărilor de drumuri aferente reţeĺei stradaie din Municipiui
Bucureti — str. Hârşova, sector 3", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile

individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul Brigăzii Rutiere, avizul favorabil emis
de P53, avizul Ministerului Culturii nr. )‘ vă comunicăm că, în urma
verificărU efectuate pe teren in data de 18.01.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa
pe o suprafaţă de 2149mp, astfel:

• decaparea si refacerea îmbrăcăminţii părţii carosabile degradate Ia aceeai cotă a
carosabilului existent i a capacelor de vizitare a răsuflătorilor de gaze, a gurilor de
scurgere, Iegarea suprafeţei carosabile cu cea a străzilor pe care Ie intersectează,
păstrarea acceselor auto, desfundarea gurilor de scurgere existente ş execuţia unor
guri noi de scurgere, unde este cazul, refacerea marcajelor i semnalizatoarelor
rutiere conform CTC-PMB, pe str. Hârsova tronsonul cuprins intre str. Dristorului şÍ
str. Cornul Caprei.

• fără afectarea vegetaţiei existente pe str. Dristorului i str. Cornul Caprei.
Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se

va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţfllor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic, Se va evita depunerea pământului
sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănire&ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utiajeIor din dotare.

Precizăm că în cazul in care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
Iucrării, veţi avea ob)igaţia în)ocuirii exemplarelor uscate şi supodarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei
Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de

acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp

Nr. 50116950661
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friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind

aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de

infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

Nerespectarea celor menţionate în prezentu( aviz de specialitate, va fi sancţionată

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

teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, Iit.b.
Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau

toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterH.

DIRECTOR ECUTIV,
Simona PA

Întocmit

( 1! ExPgaPSCA

‘-1

o

2&ĺţg 2019

Red;RR./2ex.-22.O1 .2018 - prezenlul aviz a Iost postat pe síie-uI PMB
pe đata de
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PRIMĂRIA MUMCIHULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

29.IAN. 2t1

Către : ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI
Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Realizarea Iucrărflor de drumuri aferente
Municipiul Bucure.ti — str. Culmea Veche, sector 3

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1695066/03.01.2019 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr. 52/04.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea
Iucrării: „Reaüzarea Iucrărilor de drumuri aferente retelei stradale din Municipiul Bucuresti —

str. Culmea Veche, sector 3", contorm documentatiei depuse (C.U. nr.
a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.

emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale a)e
deţinătorilor de reţele edilitare, avizul Brigăzii Rutiere, avizul favorabil emis de PS3, avizu!
Ministerului Culturü nr. )‘ vă comunicăm că, în urma verificărU efectuate pe
teren în data de 18.01.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa pe o suprafaţă de 1223mp,
astlel:

decaparea i refacerea îmbrăcăminţfl părţii carosabile degradate Ia aceeai cotă a
carosabiluiui existent i a capacelor de vizitare a răsuflătorilor de gaze, a gurilor de
scurgere, Iegarea suprafeţei carosabile cu cea a străzilor pe care Ie intersectează,
păstrarea acceselor auto, desfundarea gurilor de scurgere existente i execuţia unor guri
noi de scurgere, unde este cazul, rectificarea pantelor transversal, refacerea marcajelor
i semnalizatoarelor rutiere contorm CTC-PMB, pe str. Culmea Veche tronsonul cuprins
între str. Zborului i str. Negustorilor.

. vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizărU dosarului, în conformitate cu 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obľgaţia soľcitărfl
revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul

administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros,
conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea
“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea ş execuţia Iucrărflor de intrastructură
(tehnico-edilitare I stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure$i".

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

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Marian''ťŕ (ntocmit:

Exp. qţ4RASCA
Red;P.R./2ex.-22.O1 - p4j%6Ç?z aMst posţat pe site-uI PMB

1http://www.pmb.refinstíi/p pe daia de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 omania2O19.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

CĂTRE,
SC. ENGIE ROMANIA S.A.
p ri n
S.C. EURO GAZ CONSTRUCT S.R.L.
Str. Abus nr.20, sector 1, Bucuresti

Spre ştiinţă;
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC I DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6
Intr. Av. Lt. Caranda Gheorghe nr.9, sector 6, 8ucureti

Referitor Ia Iucrarea: Extindere conductă de gaze naturaie $ branşament pentru
Jmobflul situat pe str. Drumul Mânăstirea Sihăstria nr.29, sector 6, Bucureşti"

Având în vedere cererea depusă de SC. ENGIE AOMANIA S.A. prin S.C. EURO
GAZ CONSTRUCT S.R.L., înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1699782]18.01.2019 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr.388/21 .01.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate
privind executarea Iucrării - Extindere conductă de gaze naturale i bran.ament pentru
imobilul situat pe str. Drumul Mânăstirea Sihăstria nr ‚ sector 6, BucuretĄ vă
comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.
din 03.05.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă,
Contract de vânzare - cumpărare autentificat sub nr de Notar Public
Dumitrescu Florentina, Certificat emis de PMB — Direcţia Patrimoniu, Evidenţă
Proprietăţi, Cadastru nr ‚ Ordin de Iucru nr.

emis de Distrigaz Sud Reţele, Clasarea notificării
nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, Aviz nr.

i adresă completare nr, emise de Ministerul
Culturii i Identităţii Naţionale, Aviz Comisia Tehnică de Circulaţie nr.
Adresă nr emis de Administraţia Domeniului Public i Dezvoltare
Urbană Sector 6, avizele emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare ş stradale
împreună cu planuńle anexă, plan de încadrare în zonă), Iucrarea constă în

s realizare extindere conductă de gaze naturale RP din PE 100 SDR11 cu Dn 125
mm montată subteran în domeniul public, în carosabilui drumuiui Mânăstirea Sihăstria
(drum de pietris/pământ), de la punctul de cuplare în conducta de gaze naturale
existentă în Drumul Mânăstirea Sihăstńa până în dreptul imobilului cu nr, 29 de pe
strada cu aceIai nume, unde conducta nou propusă va avea cap terminal. Lungimea
conductei de gaze naturale propuse va fi de 10 m.

Nr. 388/1699782! 2$,IAN. 2019
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realizare branament de gaze naturale nou, pozat subteran în domeniul public,

RP, din PE 100 SDR 11, Dn 32 mm, cu Iungimea de 3 m (2 m + 1 m riser) i a unui post

de reglare-măsurare aferent. BranamentuI va fi cuplat Ia conducta de gaze naturale

propusă a fi executată în carosabilul din dreptul imobilului alimentat, iar traseul acestuia

va subtraversa parţial carosabilul, până Ia postul de reglare-măsurare ce va fi montat Ia

aprox. 1 m de Iimita de proprietate stänga a imobilului alimentat.
2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 25.01.2019 s-a constatat că

pe traseul IucrărU sau în proximitatea acestuia nu există vegetaţie.
In 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 execuţiei
Iucrării menţionate.

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de
toaletare, iar Ia 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. emis de Primăria Municipiuui Bucureşti

împreună cu planul anexă.
Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrărfl ulterior emiterfl acestui aviz, aveţi

obligaţia solicitărh revizuirii înainte de începerea execuţieí Iucrărfl.
La execuţia Iucrărilor în perioada 15 Noiembrie — 15 Martie, prezentul aviz va fi

însoţit de avizul de traseul emis de administratorul terenului pe care se efectuează
Iucrarea, în care sunt menţionate condiţiile de Iucru pe timp friguros prezentate în
Anexa nr.3 Ia H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru aprobarea Normelor privind avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i

stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti.
Beneficiarul I constructorul sunt responsabili de execuţia Iucrărilor.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform afl.4, Iit.

b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie
a spaţhlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-M • OPA

Întocmit,
Daniela VOINESCU (

ĄJ

Red:D.v../ 3exJ25.O1 .2019 - prezentul aviz a fost postat po site-ul PMB

http:/fw.pmb.roĄnstitutii/primań&directWdirectia mediuiavize arboń in consultare/avize artori in consultare.php

pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞfl
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2ol9.eu

Nr.i18891 1691729I4,4AN.7J113

CĂTRE,
S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L.
Strada Justítiei nr5B-6O, parter, ap.4, sector 4, Bucuresti

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 2
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
os. Electronicü nr.4, sector 2, BucuresU

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI
Strada Domniţa Ancuţa nr.1 sector 1 Bucure$i

SECTOR 2

ScopuI Iucrăriŕ: uAIimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada
Vasilievici Serghei Rahmaninov nr.50-70, sector 2, Bucureşti"

Având în vedere solicitarea depusă de S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. prin
— împuiernicit aI &C. BEST ELECTROPROIECT

&R.L., înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1691729118.12.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.11889/19.12.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind
executarea Iucrării: “ Aĺimentare cu energie electrică a imobiIuIui situat pe strada
Vasilievici Serghei Rahmaninov nr. ‚ sector 2, Bucuresti", vă comunicăm
următoarele:

1. Conform documentaţiei anexate Ia solicitare (Certificat de Urbanism nr.
emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul

anexă, Fiă de soiuţie nr, emisă de E-Distribuţie Muntenia SA1 Memoriu
tehnic, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Domeniului Public
Sector 2, Aviz de traseu nr, emisă de Administraţia Străzilor
Bucureti, Clasarea Notiflcărü nr emisă de Agenţia pentru Protecţia
Mediului Bucureşti, plan de coordonare avizat de administratorü reţelelor tehnico
edilitare, plan de încadrare în zonă), Iucrarea constă în:

realizare exťndere reţea electrică prin pozarea subterană a unui racord electric
MT, care se va alimenta prin manonare Ia cablul de medie tensiune de 20 Kv (care face
Iegătura dintre PT 4070 i PT 4252), existent în trotuarul nr impare din str Tuzla.
Traseui racordului electric prpus va avra un traseu în Iungime totală de 1758 m, din care
1575 m pe domeniul public i 183 pe proprietatea beneficiarului. Traseul va începe din
punctul de mansonare (în trotuarul nr. impare din str Tuzla, apoi va continua prin
trotuarul nr, pare din str. Ramuri Tei pe care o va subtraversa în dreptul str. Gheorghe
Ţiţeica. Traseul racordului electric propus va continua prin trotuarul nr. pare aI străzii Gh.

ľ
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Ţiţeica, apoi prin trotuarul cu nr. impare din B.dul Barbu Văcărescu pe care îI va
subtraversa, va continua apoi prin trotuarul nr, pare din str. Gh. Ţiţeica până Ia
intersecţia cu str. S.V. Rahmaninov., va continua prin trotuarul nr pare din aceasta până
Iimita de proprietate stânga a imobilului alimentat, de unde traseul racordului electric
propus va intra pe proprietatea beneficiarului până Ia postul de transformare proiectat în
incintă. Cablurile electrice propuse vor fi pozate în pământ, în anţ Ia adâncimea de 0,9
m, respectiv Ial,2 m Ia subtraversări. Lăţimea anţuIui de pozare va fi de max.0,5 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 17.01.2019, în proximitatea
traseului reţelei electrice propuse s-a inventariat următorul material dendrologic:

- in trotuarul nr. impare din str. Tuzla există aliniament stradal în care se găsesc
plantaţi în alveole 2 ex. Tilia (tei) sp. 0=10-20 cm, h6-7 m, 3 ex. Fraxinus sp.
(frasin) cu 0=20-30 cm, h7-8 m, 1 ex. Ailanthus altissima sp. (fals oţetar) cu
0=15 cm, h5-7 m şĎ 2 ex. Acersp.(arţar), 0=15-20 cm, h=6-7 m;

- în trotuar, Ia intersecţia str. Tuzla cu str. Ramuri Tei (Ia Iimita de proprietate
imobile), există 3 ex. Ailanthus altissima sp. (fals oţetar) cu 0=15-30 cm, h=8-
10 m;

- în trotuarul nr. impare din B.dul Barbu Văcărescu există aliniament stradal
format din Platanus sp. (platan), plantaţi în alveole;

- Iângă trotuarul nr pare din str. Gh. Ţiţeica există spaţiu verde, iar Ia Iimita
acestuia cu trotuarul există 37 ex. Fraxinus sp (frasin) cu 0=20-45 cm, h=10-12

3 ex. Acer sp. (artar) cu 0=25-50 cm, h=10-12 m.
In urma analizării documentaţiei depuse i a constatărilor din teren, în conformitate

cu H.C.G.M.B. nr304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţfllor verzi de
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil conditionat
Iucrării menţionate.

In execuţia Iucrărilor se vor respecta următoarele condiţii:
- In proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau

utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul
radicular aI materialului dendrologic.

- În timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia ceI puţin 1,0 m
faţă de arbori, conform SR 8591/1997 ReţeIe ediĺitare subterane. Condiţii de amplasare;

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

În cazul în care nu sunt respectate condiţhle menţionate, nu suntem răspunzători

de eventualele pagube produse prin prăbuşirea matedalului dendrologic, Dacă Ia
verificăńle ulterioare (12 Iuni de Ia finalizarea Iucrărü) se constată uscarea sau prăbuşirea
materialului dendrologic aflat pe traseul Iucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor
uscate şi suportarea contravalodi eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea
acestora

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de
toaletare, iar Ia finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

In cazul în care execuţia Iucrărilor se realizează în perioada 15 Noiembrie — 15
Martie, prezentul aviz este valabil doar în prezenţa avizului de traseu emis de
administratorul domeniului public unde se execută Iucrarea, aviz care va conţine condiţiile
de Iucru pe timp friguros prezentate în Anexa nr.3 Ia H.C.G.M.B. nr220/2018 pentru
aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti.

Prezentul aviz este emís in baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul
de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti
i in baza planului de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare.

Bd. Regna E%abeła rr 47, cod poştal O5Ol3, sovtcr5, Buvureşli, Roniäia
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Beneűciarul, respectiv executantul Iucrării sunt răspunzători în cazul nerespectărfl
condiţiilor din prezentul aviz.

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 ad.4,
Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de
protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz este valabil 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTQR EXECUTIV,

Simona-Marian

; p6

rni1Ü'"

Tntocmit,
Daniela VOIJJ

RedV.V.i4ex.I2O1.2O19 - prezentul aviz a fost postai pe site-uI PMB
http:I/w.pmb.roIinsiitutii/pńmaria/directii/đirectia mediuiavize arboh in consultare/avize arboń in consultare.php
pe data de
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DIRECŢIA DE MEDIU
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CĂTRE,
APA NOVA S.A. BUCURESTI
Strada Tunari nrr.60A, Clădirea Stefan ceI Mare, et.6-9, sector 2, Bucuresti

În atenţia : Doamnei Cârjan ĂIina

— Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 2
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
os. Electronicií, nr. 44, sector 2, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: “Racord de canal pentru imobilul din strada PlugLşor nr.52A,
sector 2, Bucureşti"

Ca urmare a cererii depuse de APA NOVA S.A. BUCUREŞTI, înregistrată Ia
P.M.B. cu nr.1692204/19.12.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.11927/20.12.2018, prin
care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrării: “Racord de
canal pentru imobflul din strada PIuguor nr ‚ sector 2, Bucureti", vă comunicăm
următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din
23.07.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract
de vänzare-cumpărare autentificat sub nr. ‚ Memoriu justificativ, Aviz
nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 2, Clasarea
notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucuresti,
avize individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare: Distrigaz Sud Muntenia,
E-DistribuUe Muntenia, Netcity-Telecom, Luxten, Telekom Romania Communication SA,
plan de încadrare în zonă), Iucrarea constă în

realizare racord de canal executat din tuburi PVC 160X4,7 mm, cu Iegătură
în reţeaua publică de canalizare din PVC Dn 400 mm, existentă în carosabilul din str.
PIuguor, in dreptul imobilului racordat. Traseul racodului de canal ce va avea Iungimea
de 1,0 m pe domeniul public, va traversa partial carosabilul şi trotuarul în dreptul
imobilului cu nr.52A, până Ia căminul de racord proiectat în incinta imobilului, Ia max. 2 m
de limita de proprietate cu domeniul public.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren in data de 25.01.2019 s-a constatat
că pe traseul Iucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetaţie.

In urma analizărfl documentaţiei depuse i a verificărilor 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
execuţiei Iucrării menţionate.

Ia
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Precizăm că in baza acestui aviz nu se execută Iucrări de detrişare sau de
toaletare, iar Ia finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

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

de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti

împreună cu planul anexă vizat spre neschimbare.
Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrărfl ulterior emiterii acestui aviz,

aveţi obligaţia solicitărU revizuirfl acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrării.
In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de

acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp

friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind

aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4,

11Ł b) din Anexa nr I 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- riana POPAţ4
pé

Întocmit,
DanieIaĘSU
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

ŔOMÂN IA
fcţięde Mdią Eflr

___

Nr. 7242, 9067, 761-2016, 4912-20161/1647719, 1660380, 1395708-201611

Către:

REGIA AUTONQMĂ DE DISTRIBUŢIE A ENEHGIEI TERMICE BUCUREŞTI
Strada Cavafii Vechi nr. 15, sector 3, Bucuresti

Spre ştiinţă:

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sectowl 1, Bucureşti

Referitor ĺa Iucrarea: Eficientizarea alimentărfl cu energie termică a consumatorilor
arondati Ia CT13 Bucurestii NoÎ faza PTh

Referitor Ia solicitările dvs, înregistrate Ia Primăria Municipiului Bucureşti cu nr.
16477191/31.07.2018 şi nr. 16603801114.09.2018 i Ia Direcţia de Mediu cu nr.
7242//01.08.2018 i nr. 9067/117.09.2018, completate cu documentaţiile transmise în
anuI2Ol6, înregistrate Ia Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 1395708/11.02.2016 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 761/12.02.2016 i 4912/22.06.2016, prin care solicitaţi emiterea
avizului de specialitate privind executarea Iucrării - Eficientizarea alimentărü cu energie
termică a consumatorŰor arondaţi Ia CT13 Bucurestü Noi, faza PTh, vă comunicăm
următoarele:

Ca urmare:
1. analizării documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism .... - in

04.06.2015 emis de Primăria Municipiului Bucureti împreună cu planul anexat, vizat
spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării . -

Autorizaţie de Construire 5 din 06.12.2016 emisă în regim de urgenţă i
prelungită până Ia data de 05.i.201b i Comunicare privind începerea execuţiei
Iucrărilor din 21.05.2018), Iucrarea se va executa pe o Iungime de 1060m,
astfel:

- reţeaua primară, pe o Iungime de 130m pe aceIai traseu cu cea existentă,
traseul acesteia traversând plantaţia de aliniament stradal aferentă bulevardului
Bucuretii Noi pe partea cu numere postale pare, prin spaţiul verde aI blocului A1 1 din
Bulevardul Bucuretii Noii nr. 74, scara 2 i prin spaţiul verde aI blocului D13 din strada
Subcetate nr. 72, scara 2 în subsolul căruia funcţionează CT1 3 i PT1;

- reţeaua secundară, pe o Iungime de 930m atât pe traseul existent cât ş pe
traseu nou, din CT Bucurestii Noi, prin spaţiul verde aI blocului A11, scara 1 din
bulevardul Bucurestii Noi nr. 74, prin Iateralul blocului C1, scara 4 din bulevardul
Bucuretii Noi nr. 78, prin Iateralul blocului C2, scara 3 din strada Ardealului nr. 13, prin
spaţiul verde aI blocului A12 scara 2 din bulevardul Bucuretii Noi nr. 76, aI blocului A13,
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scara 1 din strada Pictor Aurel Băieu nr. 2-14 i prin spaţiul verde aI błocului 68, scara 5
i scara 6 din bulevardul BucuretU Noi nr. 68.

2. a verificării în teren efectuată în data de 04.10.2018, cu ocazia căreia s-a
constatat existenta a 3 ex. arbori viabili i 47 mI de gard viu, material dendrologic aflat pe
traseul Iucrării;

3. analizărfl documentaţiei în cadrul edinţei Comisiei de Ecologie i Protecţia
Mediului din cadrul PMB din data de 17.10.2018,

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

Defriare cu extragerea rădăcinilor:

o spaţiu verde aI blocului A 11, scara 2 din bulevardul BucuretU Noi nr 74, pe
traseul reţelei primare:

- 1 exemplar din specia Robinia (salcâm) O 25-3Ocm, h 1 Om, înclinat;
- 1 exemplar din specia Robinia (salcăm) O 30-3Scm, h 15m;

o spatiu verde aI blocului A 11, scara 1 din bulevardul Bucure.tÜ Noi nr 74, pe traseul Q
reţelei secundare:
- 1 exemplar din specia Prunus Cerasifera (corcodu) O 2Ocm, h 4m, Iocalizat Iângă

căminul existent;

Defriare gard viu format din arbuti din specii diferite

o spaţiu verde aI blocului A 11, scara 1 din bulevardul Bucuretü Noi nr. 74, pe traseul
reţelei secundare:

- 12 mI de arbusti ce formează gardul viu — de Ia strada Subcetate pe aleea care
desparte spaţUle verzi ale celor două scări;

o spaţiu verde din Iateralul blocului C1, scara 4 din bulevardul Bucurestü Noi nr.
78:

- 25 mI arbusti ce formează gardul viu pe toată Iungimea spaţiului verde pe Iateralul
blocului

spre strada Subcetate si 2 mI în faţa blocului C1, scara 4; c
o spaiu verde din Iateralul blocului C2, scara 4 din strada Ardealului nr. 13:
- 3 mI de arbuti ce formează gardul viu;

o spaţiu verde bloc A 13, scara 1 din strada Pictor Aurel Băiesu nr 2-14, spre strada
Subcetate:
- 1 mI de arbuti ce formează gardul viu spre alee;
- 4 ml de arbuti ce formează gardul viu spre bloc;

Transplantare

o spaţiu verde din spatele blocului 68, scara 6 din bulevardul Bucuretü Noi nr. 68:
- plante perene din specia Iris (stânjenei);
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Protejare

o spaţiu verde aI blocului A 11, scara 2 din bulevardul BucuretÜ Noi nr. 74, pe traseul
reţelei primare:
- 1 exemplar din specia Tilia (tei) O 3Ocm, h Bm, înclinat, Iocalizat la marginea spaţiului
verde spre strada Subcetate — se va proteja;

o spaţiu verde aI blocului A 11, scara 1 din bulevardul Bucuretü Noi nr. 74, pe traseul
reţelei secundare:
- 1 exemplar din specia Fraxinus (frasin) O 30-35cm, h 18m, Iocalizat Ia marginea
spaţiului verde, Iângă aleea de acces ce separa spaţUle verzi ale celor două scări, spre
strada Subcetate - se va proteja;
- 1 exemplar din specia Ulmus (ulm), bitulpinal O 25,3Ocm, h 12m, lângă bloc - în
proximitatea racordului pentru scara 1 - se va proteja;
- 1 exemplar din specia Tilia (tei) O 25cm, h 20m, localizat Iângă căminul existent - se
va proteja;

o spaţiu verde bloc D13, scara 2 din strada Subcetate nr. 13, între reţeaua principală şi
cea secundară, Ia 3m de cea secundară:
- 1 exemplar din specia Tilia (tei) O 50-55cm, h 15-1 8m;

o plantaţie de aliniament pe strada Aurel PIeu, în Iateralul spaţiului verde aI blocului
A 13:
- 1 exemplar din specia Tilia (tei) O 25cm, h 25m în alveolă, în trotuar 1 Bm;

o spaţiu verde din Iateralul blocului C2, scara 4 din strada Ardealului nr. 13:
1 exemplare din specia Tuia (tuia) O lOcm, h 6m, localizat spre strada Subcetate.

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor, precum i cele de transplantare a
plantelor perene se vor executa prin grija administratorului terenului, respectiv ADP S1,
evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau a deteriorărh construcţiilor din jur i a Iiniilor aeriene.

Menţionăm că administratorul terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor i a
persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea executării Iucrărilor i de respectarea
prevederilor avizului, a tehnologiei de specialitate privind execuţia Iucrărilor de defriare, în

D 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 spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureti.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului ş refacerea fondului vegetal, 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 circumferinta de
20-24 cm şi înălţimea corespunzătoare acestora în funcţie de specie (raport de plantare
în compensare 1:1 pentru arbori viabili), în perioada optimă de plantare, conform
prevederilor Protocolului de p]antare nr.39/14.09.2018, înregistrat Ia Direcţia de Mediu cu
nr.238/15.01.2018, încheiat cu Administraţia Domeniului Public Sector 1 din cadrul
Consiliului Local Sector 1 Bucuresti.

La finalizarea lucrărilor de plantare, conform arŁ9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
reprezentanţii ADP S3 au obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în
vederea verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni
conf. arŁ4 din aceIaşi act normativ.

De asemenea, pentru protejarea celorlalţi arbori aflaţi în proximitatea traseului
Iucrărilor, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din
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teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. Tn timpul
Iucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea
distanţei săpăturilor (executate manual) Ia ceI puţin 1 m taţă de arborilarbuşti, evitându-se
secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau
rănireaĺruperea ramudlor prin manevrarea utilajelor din dotare.

Dacă în timpul execuţiei Iucrărilor situaţia din teren nu permite protejarea
sistemului radtcuiar aI arborilor din proximitatea iucrăriior, existând riscul secţionării
acestuia, defrişarea materialului dendrologic afectat i neinclus în acest aviz, se va
realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări
punctuale.

Arbuştfl şi plantele perene afectate de Iucrare vor fi transplantate în aceeai zonă
a spaţiului verde, ulterior finalizării Iucrării.

In cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători
de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic, Dacă Ia
verjficărjle ulterjoare (12 lunt de ia finaľzarea Iucrării) se constată uscarea sau
prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul Iucrării, aveţi obligaţia înlocuirii
exemplarelor uscate şi supodarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin
prăbuşirea acestora.

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. Pentru orice modificare apărută ulterior Qemiterii acestuia, aveţi obligaţia solicitării revizuirfl înainte de începerea execuţiei Iucrărfl.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul
de Urbanism din 04.06.2015 emis de Primăria Municipiului Bucuresti,
împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare, PIanuI de coordonare semnat de
deţinătorfl de reţele tehnico-edilitare şi Autorizaţie de Construire din
06.12.2016, prelungită până Ia data de 05.12.2018 si are termen de valabilitate 2 ani
de Ia data emiterii.

Defrisare: 3 ex. arbori viabili i 47 mI gard viu

c

Întocmit
Voinescu Daniela

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA
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PRIMĂRIAMUNIanUWI BUWREŞ11 romanjo29).eu
DIRETIA DE MEDIU

ER 7fljQ
Nr 7453, 43411648826, 1700834/

CĂTRE,
SC VIITQRUL RESIDENCE CONSTRUCT S.R.L.
Strada. Armistiţiului nr.63, camera 1, sector 5, Bucuresti

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

Referitor Ia Iucrarea: “Extindere conductă de gaze naturale i branament pentru
Q imobi!uI situat pe str. Teiu .. sector 5, Bucuretľ'

Având în vedere cererea depusă de S.C. VIITORUL RESIDENCE CONSTRUCT
S.R.L., înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1648826/03.08.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.7453/06.08.2018, completată cu documentaţia înregistrată Ia P.M.B. cu nr.
1700834/02.01.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 434/23.01.2019, prin care se solicită
emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrării - Extindere conductă de
gaze naturale i branament pentru imobilul situat pe str. Teiu nr. ‚ sector 5,
8ucureti, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.
din 25.07.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă,
Memoriu tehnic, Acord de acces Ia sistemul de distribuţie gaze naturale nr.

emis de Distrigaz Sud Reţele, Clasarea notificării
nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, Aviz de
traseu nr. emis de Administraţia Străzilor Bucuresti, aviz ELCEN nr.

avizul Comisiei de Coordonare a Proiectării nr.
împreună cu planul de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare i
stradale, plan de incadrare în zonă), Iucrarea constă în

realizare extindere conductă de gaze naturale RP din PE 100 SDR11 cu Dn 125
mm, cu racordare în conducta de gaze naturale existentă in carosabilul str. Pecinica.
Conducta proiectată va fi montată subteran i va avea punct de cuplare Ia conducta
existentă în carosabil în dreptul imobilului cu nr. cadastral IE . Traseul acesteia
va continua pe str Pecinisca, va subtraversa str. Teiu ş va continua pe drumul de
seMtute până in dreptul imobilului cu adresa str. Teiu nr, unde conducta va avea
cap terminal. Lungimea traseului conductei de gaze naturale propusă va fi de 161 m, din
care 46 m pe domeniul public.

• realizare branament de gaze naturale nou1 pozat subteran în domeniul public,
RP, din PE 100 SDR 11, Dn 32 mm, cu Iungimea de 3 m (2 m + 1 m riser) BranamentuI
va fi cuplat Ia conducta de gaze naturale propusă a fi executată în drumul de servitute
din dreptul imobilului alimentat, pozarea acestuia se va realiza Ia adâncimea de 0,9 m, în
anţ deschis realizat prin săpătură manuală.
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2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 14.09.2018 s-a constatat că
pe traseul Iucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetaţie, iucrările executându
se în carosabii.

In 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 spaţflior verzi de
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabii execuţiei
Iucrării menţionate.

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de
toaletare, iar Ia finalízarea Iucrărilor aveţi oblígaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul
de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti
i în baza pianuiui de coordonare avizat de administratorfl reţeielor tehnico-edilitare.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării uiterior emiterfl acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei Iucrărfl.

La execuţia Iucrărilor în perioada 15 Noiembrie — 15 Martie, prezentul aviz va fi
insoţit de avizui de traseui emis de administratorui terenuiui pe care se efectuează
Iucrarea, în care sunt menţionate condiţiile de Iucru pe timp friguros prezentate în
Anexa nr.3 Ia H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru aprobarea Normeior privind avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrăriior de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradaie) de pe teritoriul Municipiului Bucureti.

Beneficiarul I constructorul sunt responsabili de execuţia iucrărilor.
Nerespectarea ceior menţionate în prezentui aviz va fi sancţionată conform arL4, 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.

DIRECTQR EXECUTIV,

Simona-M iana PQPA

*‚ C
\‘2ý'•

întocmit,
Daniela VOINE CU
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PFUMĂRIAMUNIcIPIUWIBUcUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr.11955 /1693159/

CĂTRE,
S.c. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA
prin
&C. BEST ELECTROPROJECT &R.L.
Strada Justiţiei, nr.58-60, parter, apL4, sector 4, Bucureti

Spre ştiinţă: -

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

Scopul Iucrării: “Aiimentare cu energîe electrică a imobflului situat pe strada os.
Fundeni - sector 2, Bucuresti"

Ca urmare a solicitărU depuse de &C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA &A. prin S.C.
BEST ELECTAOPROIECT S.R.L., înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1693159/20.12.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr11955/21.12.2018, prin care se solicită emiterea avizului de
specialitate privind executarea Iucrării “Alimentare cu energie eĺectrică a imobilului situat
pe strada SQS. Fundeni nr ‚ sector 2', vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. „ din
30.10.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract
de vânzare-cumpărare autentificat cu nr. ‚ Fia de soluţie nr.

emisă de E-Distribuţie Muntenia, Memoriu tehnic, Clasarea
Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,
Aviz de traseu nr emis de Administraţia Străzilor Bucureti, avi2e
emise de administratorfl reţelelor tehnico-edilitare i planuri anexă Ia acestea, plan de
încadrare în zonă), Iucrarea constă în

• realizarea reţea electrică nouă prin interceptarea (manonare) cablului de
medie tensiune lOkV existent în trotuarul nr, pare din os. Fundeni (în dreptul imobilului
cu nr. ). Traseul reţelei electrice propuse va străbate trotuarul nr, pare din os.
Fundeni (de Ia Iocul de mansonare) până în dreptul imobilului cu nr. (aproape de
Iimita de proprietate stânga) unde reţeaua va pătrunde pe terenul proprietate privată cu
nr. cadastral unde va fi amplasat postul de transformare propus. Lungimea
traseului pe domeniul public va fi de 51 m, Iăţimea anţuIui de pozare a cablului electric
va fi de 0,4 m, iar Iăţimea trotuawlui este între 1,0 i 2,4 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 25.01.2019, s-a constatat că
pe trotuarul aferent imobilului cu nr. din os. Fundeni, în proximitatea Iocului de
manonare Ia cablul de medie tensiune 1 QkV există 2 ex. Acer sp.(arţar) cu 0- 45-60 cm,
h= 6-8m, plantaţi în alveole de lxl m.

In urma analizării documentaţiei depuse i a constatărilor din teren, în conformitate
cu H.C.G.M.B. nr304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe
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teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil conditionat
execuţiei Iucrării menţionate.

In execuţia Iucrărilor se vor respecta următoarele condiţii:
- In proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau

utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul
radicular ąI materialului dendrologic.

- In timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia ceI puţin 1,0 m
faţă de arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edi/itare subterane, Condiţii de amplasare;

- Este interzisă secţíonarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor
materiale în jurul arborilor sau rănireairuperea ramuhlor prin manevrarea utilajelor din
dotare.

In 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 la finalizarea Iucrădi) se constată uscarea sau prăbuşirea
materialului dendrologic aflat pe traseul Iucrării, aveţi obligaţia înlocuirfl exemplarelor
uscate şi suportarea contravaiońi eventualelor prejudicü produse prin prăbuşirea
acestora.

Precizăm că in baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de
toaletare, iar Ia finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul
de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti
împreună cu planul anexă-vizat spre neschimbare, aplicabilitatea documentului fiind
pentru traseul propus în planul anexă Ia Certificatul de Urbanism, Pentru orice modificare
apărută în traseul Iucrărfl ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii
acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrării.

In perioada 15 Noiembrie — 15 Marlie, la execuţia lucrărilor se vor respecta
condiţiűe de Iucru pe timp friguros menţionate în avizul de traseu aI administratorului
terenului, conform Anexei nr.1 Ia H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru aprobarea Normelor
privind avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico
edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti.

Beneficiarul si constructorul Iucrărfl vor fi responsabili de execuţia acestei Iucrărfl.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit.

b) din Anexa nr. 1 la H.C.S.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.

c

Simo POPA

Întocmit1
Daniela VOINESC

30, IÁN. 7Đ

DIRECTOR EXECUTIV,

Red:D.v../aex./28,01 .2019 - prezentul aviz a fost posiat pe site-uI PMB
httpj/www.nbsoľinstjtutiiIDTimaria/directiUdirectia nediuiavize artori in consultar&avize arboń in consultare.ohp
pe data de
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CĂTRE,
S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
p ri n
S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L.
Strada Justiţiei nr. 58-60, parter, apt.4, 040119, sector 4, Bucuresti

Spre ştiinţă: -

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

Scopul Iucrării: “Alimentare cu energie electrică a spaţiuiui comercial situat pe
strada Teiul Doamnei nr. 17 - bloc 38, sector 2, Bucuresti"

Ca urmare a solicitărh depuse de S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. prin S.C.
BEST ELECTROPROIECT S.R.L., înregistrată Ia P.M.B. cu nr1693156/20.12.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.11956/21.12.2018, prin care se solicită emiterea avizului de
specialitate privind executarea Iucrării “ Alimentare cu energie electrică a spaţiului
comerciai situat pe strada Teiul Doamnei nr. ‚ sector 2', vă comunicăm
următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din
02.11.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Aviz
tehnic de racordare consumator nr. i fia de soluţie emise de E
Distribuţie Muntenia, Memoriu tehnic, Aviz de traseu nr. emis de
Administraţia Străzilor Bucureti, Clasarea Notificării nr, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avize emise de administratorfl reţelelor
tehnico-edilitare i planuri anexă Ia acestea, plan de încadrare în zonă), Iucrarea constă
in

. realizarea unui bransament electric nou trifazat prin montarea subterană a
unui cablu JT, 3x150+95N, pe un traseu în Iungime=30,0 m în domeniul public. Traseul
branamentuIui electric propus va porni din PT813, existent în spatele blocului 38 din str.
Teiul Doamnei, prin trotuarul i aleea de acces din spate blocul 38, până Ia o cutie de
distribuţie destinată furnizărfl care se va monta Ia intrarea în spaţiul comercial, cu acces
direct din domeniul public. Pozarea branamentuIui electric proiectat se va realiza în
trotuar Ia adâncimea de 0,9 m, în anţ realizat prin săpătură cu Iăţimea de max. 0,5 m.

2. Urmare a verificărfl efectuate pe teren în data de 25.01 .2019, s-a constatat că
traseuilucrării nu va afecta vegetaţia sau spaţiile verzi din proximitate.

In urma analizării documentaţiei depuse i a constatărilor 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.

Nr.11956/16931561Jĺ4.tk&2019..
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Tn baza acestui aviz nu se execută Iucrări đe defrişare sau de toaletare, iar Ia
finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerU terenului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul
de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti
împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare, aplicabilitatea documentului fiind
pentru traseul propus în planul anexă Ia Certificatul de Urbanism, Pentru orice modificare
apărută în traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii
acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrării.

In perioada 15 Noiembrie — 15 Martie, Ia execuţia lucrărilor se vor respecta
condiţiile de Iucru pe timp friguros menţionate în avizul de traseu aI administratorului
terenului, conform Anexei nr.3 Ia H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru aprobarea Normelor
privind avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico
edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti.

Beneficiarul ş constructorul lucrărU vor fi responsabili de execuţia acestei lucrărh.
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-Marana POPA

c
Întocmit,

Daniela

30,IAk?Í1t9
Red:Dv../3exJ25.O1.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB

hIlpii,w.pmb.roľinstitutii/nrimari&directii/directia mediWavize arboń in consultare/avize arbori in consultare.nhm
pe data de
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Către:
ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI
Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1, Bucureti

Referitor Ia iucrarea: “Reaiizarea iucrărilor de drumuri aferente reţelei stradale din
Municipiui Bucureşti — str. Constantin F. Robescu, sector 3"

Ca urmare a cererii depuse de ADMINISTRATIA STRĂZLOR BUCURESTI,ÇJ înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1695066/03.01.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.
44/04.01.2019, prin care se soflcită avizul de speciaiitate privind executarea Iucrărfl:
„Realizarea Iucrărilor de drumuri aferente reţelei stradale din Municipiul Bucureti — str.
Constantin F. Robescu, sector 3", vă comunicăm următoarele:

1. conform documentaţiei depuse (C.U, r din 23.07.2018 emise
de Primăria Municipiului Bucureti împreună cu planul anexă Ia acesta, Memoriului tehnic,
Clasarea NotificărU /20.08.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ae deţinătorilor de reţele ediiitare, Aviz nr.
15643/04.10.2018 emis de Comisia Tehnică de Circulaţie — PMB, Aviz 18.10.2018
emis de Primăria Sectorului 3, Avizul Ministerului Cuiturii i identităţii Naţionale
nr.1548/Z/31.10.2018, plan de încadrare în zonă), s-a constatat că se vor executa
următoareie Iucrări:

o refacere sistem rutier pe o suprafaţă de 1123 mp,
o rectificare pante transversale;
o se vor aduce Ia cota carosabilului capacele de vizitare, răsuflătorile de

gaze, gurile de scurgere;

o o refacerea IegăturU suprafeţei carosabile cu cea a străzilor pe care Ie
intersectează;

o desfundarea gurilor de scurgere existente ş execuţia unor guri noi de
scurgere, unde este cazui;

o refacerea marcajeior i semnalizatoarelor rutiere conform CTC-PMB;
o se vor păstra accesele auto spre immobiie;
o se vor asigura pantiie de scurgere a apelor pluviale spre gurile de scurgere

existente în baza unor măsurători topo în teren.
2. ca urmare a verificării efectuate pe teren in data de 31 .01 .2019, s-a constata

că în proximitatea Iucrărilor nu există spaţii verzi sau arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizărü dosawlui, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiuiui Bucureşti, vă facem
cunoscut avizul favorabii execuţiei Iucrärilor mentionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obflgaţia
solicitării revizuirfl acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

Nr. 44/1695066/ .ĘĘB ZO1ţ
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La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de

acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind
aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuUa Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

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

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

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-M riana POPA

Tntocmit:
Daniela VOINESCU

Ă

O 1, FF8. 2019

RedD.v./2ex.-Q1.02.2019 - prezenlul aviz a ĺost postat pe site-uI PMB
pe data de
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Către : Compania Municipală Dezvoltare Durabilă Bucure$i
Str. Aristide Demetriade nr. 2, birou 18, 010147, sector 1, Bucureti

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

Referitor Ia Iucrarea: “Servicii de elaborare studii de fezabilitate semaforizări 24
intersecţiiltrecere pentru pietoni- Amenajare intersecţie 16 — b-dul Nicolae Grigorescu —

Policlinica Titan, sector 3

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1662691/21.09.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 9357/24.09.2018, completată cu documentaţia înregistrată Ia
P.M.B, cu nr 1696293/09.01.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 110110.01.2019, prin care
solicitaţi avizut de specialitate prśvind executarea Iucrăriś: “Qbţinere AC pentru intersecţia 16
— b-dul Nicolae Grigorescu — Policlinica Titan, sector 3", conform documentaţiei depuse
(C.U. nr. ‚ a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea
Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de
Administraţia Străzilor, acord PS 3, Comisia Tehnică de Circulaţie), vă comunicăm că, în
urma verificării efectuate pe teren în data de 29.01.2019, s-a constatat că Iucrarea se va
executa pe o Iungime de 166m pentru upgradarea sistemului de semaforizare i a integrării
în sistem de management de trafic (BTSM), astfel:

• dotarea intersecţiei cu senzori pentru detecţia vehiculelor;
• 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/punctul de bransament Ia ceI mai apropiat
consummator (valabil unde canalele sunt vechi i deteriorate);
monitorizare trafic;
marcaje rutiere;
optimizare semafoare (poziţie, comandă buton, consum, vizibilitate, durată de viaţă,
etc.)

• se vor prevedea trasee de comunicaţfl i cabluri optice pentru racordarea
echipamentelor din intersecţii Ia sistemul de comunicaţfl aI BTMS;

• corecţii Iocale ale unor racorduri Ia bordură, dacă este necesar;
• Iucrarea se va executa fără afectarea materialului dendrologic existent în

vecinătatea traseului;
• terenul se va aduce Ia starea iniţială.

Nr. 110,935711696293,16626911
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Tn timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă
de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului lucrării) de 1 m—1 .5m, conform
prevederilor SR 8591/1997 ReţeIe edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborflor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adapta!ă condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. ln timpul lucrărilor constructorul va
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiaie în jurul trunchiului arborilor şi rănire&ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

ln 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 al acestora, defrişarea arborilor in cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al
metarialului dendrologic sunteţi răspunzătoń de eventualele pagube produse la condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului ‘\

lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii ‘0
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Avánd în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei
lucrărilor menţionate.

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterfl prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirfl avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerfl terenului la starea iniţială.
ln perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de

acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind
aprobarea MNormelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia lucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

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

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau
toaletare.

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

DIRECTORSĽtEVL
Simona-ĺvWIaĄá

opdĄ
ť1 .

Întocmit
EnSCA

O 1. FF8 ‘O1

Red:PR./4ex.-31 .01.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
pe data de
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Nr. 111,935411696294,16626931 Ub. t+B. ZÜI

Către : Compania Municipală Dezvoltare Durabilă Bucureti
Str. Aristide Demetriade nr. 2, birou 18, 010147, sector 1, Bucuresti

Spre ştUnţă:
PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi
B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

Referitor Ia Iucrarea: “Servicii de elaborare studii đe fezabilitate semaforizări 24
intersecţiiltrecere pentru pietoni- Amenajare intersecţie 17 i 18 — os. Qlteniţei -

str, Grigore Marin — str. Bordeti ; - os. Olteniţei — ieire terminal ROMPRIM,
sector 4"

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B, cu nr 1662693/21.09.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 9354/24.09.2018, completată cu documentaţia înregistrată Ia
P.M.B. cu nr. 1696294/09.01.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 111/10.01.2019, prin care
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării; “Qbţinere AC pentru intersecţia 17
- os. Oltenitei - str Grigore Marin - str. Bordetŕ i intersecţia 18 - .şos. Qlteniţei — ieire
terminal RQMPRIM, sector 4", conform documentaţiei depuse (C.U. nr

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile

individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4, Comisia
Tehnică de Circulaţie), vă comunicăm că, în urma verificărfl efectuate pe teren in data de
28.01.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa pe o Iungime de 793m pentru
upgradarea sistemului de semaforizare i a integrării ín sistem de management de trafic
(BTSM), astfel:

• dotarea intersecţiei cu senzori pentru detecţia vehiculelor;
s 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/punctul de bransament Ia ceI mai apropiat
consummator (valabil unde canalele sunt vechi i deteriorate);

s monitorizare trafic;
• marcaje rutiere;
• optimizare semafoare (poziţie, comandă buton, consum, vizibilitate, durată de viaţă,

etc.)
• se vor prevedea trasee de comunicaţfl

echipamentelor din intersecţii Ia sistemul de
• corecţii Iocale ale unor racorduri Ia bordură,
• Iucrarea se va executa fără afectarea

vecinătatea traseului;
• terenul se va aduce Ia starea iniţială.

i cabluri optice pentru racordarea
comunicaţfl aI BTMS;
dacă este necesar;
materialului dendrologic existent în

Bd. Regina Elisabela nr 47, cod poştal 050013, sedar5, Bucureşti, România
TeI: 021.3055500
httpi/www.pmb.ro

v



În timpul executării acestei Iucrări aveţi obflgaţia respectării distanţelor minime faţă
de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului Iucrărfl) de 1 m—1 .5m, conform
prevederilor SR 8591/1997 ReţeIe ediĺitare subterane. Condiţü de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului IucrărU, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constwctorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirealruperea ramurilor arborilor 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, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul in care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor aóori aflaţi în apropierea traseului
Iucrărfl, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei
Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterh prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.
In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de

acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind
aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare si stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

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

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

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

DIRECTR E)ĘCU
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PRIMĂRIAMUMaPIULUIBUcUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 112,9353/1696300,16626951 05. FEB. 2019
Către : Compania Municipală Dezvoltare Durabilă Bucureti
Str. Aristide Demetriade nr. 2, birou 18, 010147, sector 1, Bucuresti

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1
PS5 — Direcţia Generală Operaţiuni - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr 9-11, sector 5

Q Referitor Ia Iucrarea: “Servicii de elaborare studii de fezabilitate semaforizări 24
intersecţii/trecere pentru pietoni- Amenajare intersecţie 19 — str. Mihail Sebastian —

str. Novaci, sector 5"

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1662695/21.09.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 9353/24.09.2018, compietată cu documentaţia înregistrată Ia
P.M.B. cu nr. 1696300/09.01.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 112110.01.2019, prin care
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării: “Obţinere AC pentru intersecţia 19
— str. MŕhaÜ Sebastian — str. NovacĄ sector 5", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea
Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de
Administraţia Străzilor i ADP sector 5, Comisia Tehnică de Circulaţie), vă comunicăm că,
în urma verificării efectuate pe teren în data de 30.12.2018, s-a constatat că Iucrarea se va
executa pe o Iungime de 303m pentru upgradarea sistemului de semaforizare i a integrării
în sistem de management de trafic (BTSM), astfel:

• dotarea intersecţiei cu senzori pentru detecţia vehiculelor;
• realizarea de cabluri electrice în spaţiu verde, trotuar i carosabil, ce vor fi trase prin

tuburi de protecţie în vederea asigurădi cu energie electrică a instalaţiilor de
semaforizare de Ia postul trafo/punctul de branament Ia ceI mai apropiat
consummator (valabil unde canalele sunt vechi i deteriorate);

• monitorizare trafic; .. (

• marcaje rutiere;
• optimizare semafoare (poziţie, comandă buton, consum, vizibilitate, durată de viaţă,

etc.)
racordarea• se vor prevedea trasee de comunicaţii

echipamentelor din intersecţU Ia sistemul de
• corecţfl Iocale ale unor racorduri Ia bordură,
• Iucrarea se va executa fără afectarea

vecinätatea traseului;
• terenul se va aduce Ia starea iniţială.

i cabluri optice pentru
comunicaţfl aI BTMS;
dacă este necesar;
materialului dendrologic
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Tn timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime taţă
de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului Iucrării) de 1 m—1 .5m, conform
prevederilor SR 8591/1997 R&ele edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţHlor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendroIogic In timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arboriior şi rănire&ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

In cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată' în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborfl din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular aI acestora, defńşarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicităń punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul in care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
Iucrărfl, veţi avea obligaţia înlocuidi exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei
Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterU prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de

acordul administratorului domeniului public in care se specifică condiţiile de Iucru pe timp
friguros, conform celor specificate in Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind
aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia lucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, art4, Iit.b.

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.

DIRECTOFJSECVVV,
Simona4ťńtiäna PÔA4

I Întocmit:
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pe data de
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PRIMĂRIA MUNIcIPIULUI BUCUREŞ11 rorrania2O1 .eu
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 113,935211696301,1662699! 05. FEB. 201g
Către : Compania Municipaiă Dezvoltare Durabilă Bucureęti
Str. Aristide Demetriade nr. 2, birou 18, 010147, sector 1, Bucuresti

Spre ştiinţă;
Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1
ADP Sector 2 - Şos. Electronicü nr. 44, sector 2

Referitor Ia Iucrarea: “Servicii de elaborare studii de fezabilitate semaforizări 24

O intersecţii/trecere pentru pietoni- Amenajare intersecţie 20 — şos. Ştefan ceI Mare —

str. Vasile Lascăr — alee spitai Matei BaIs, sector 2"

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1662699/21.09.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 9352/24.09.2018, completată cu documentaţia înregistrată Ia
P.M.B. cu nr. 1696301/09.01.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 113/10.01.2019, prin care
solicitaţi avizui de specialitate privind executarea IucrărU: “Obţinere AC pentru intersecţia 20
— şos. Ştefan ceI Mare — str. Vasfle Lascăr — alee spital Matei BaIs, sector 2', conform
documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a planurilor anexate şi
Memoriului tehnic, Ciasarea NotificărH nr, emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediuiui Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătoriior de reţele
edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4, Comisia Tehnică de Circulaţie), vă
comunicăm că, în urma vedficărfl efectuate pe teren în data de 30.12.2018, s-a constatat că
Iucrarea se va executa pe o Iungime de 25m pentru upgradarea sistemului de semaforizare

a integrării în sistem de management de trafic (STSM), astfel:
• dotarea intersecţiei cu senzori pentru detecţia vehicuielor;
• 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 instaiaţiilor de
semaforizare de Ia postul trafo/punctul de branament Ia ceI mai apropiat
consummator (vaiabfl unde canalele sunt vechi i deteriorate);

• monitorizare trafic;
• marcaje rutiere; :‘

• optimizare semafoare (poziţie, comandă buton, consum, vizibiiitate, durată de viaţă,
etc.)

• corecţii iocale ale unor racorduri ia bordură, dacă este necesar;
• se vor prevedea trasee de comunicaţü i cabluri optice pentru racordarea

echipamenteior din intersecţii Ia sistemul de comunicaţii aI BTMS;
• Iucrarea se va executa fără afectarea materialului dendrologic existent în

vecinătatea traseului;
• terenul se va aduce ia starea iniţială.
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În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă
de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului lucrărfl) de 1 m—1 .5m, conform
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrăńi, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. ln timpul lucrărilor constructorul va
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănire&ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborfl din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii
meteo nefavorabiie,

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorü
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei
Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerfl terenului Ia starea iniţială.
Pre2entul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii i ldentităţfl

Naţionale, iar în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit
de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe
timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind
aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe1
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterfl.

DIRECTOR EXEÇUTIV,
Simona4ď&jnIŘOPA

Întocmŕt:
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PRIMĂRIA MUMPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 114,936611696279,16626711 05. FEB. 2019

Către : Compania Municipală Dezvoltare Durabilă Bucureti
Str. Aristide Demetriade nr. 2, birou 18, 010147, sector 1, Bucuresti

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1
ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: “Servicii de elaborare studii de fezabilitate semaforizări 24

Q intersecţiiltrecere pentru pietoni- Amenajare intersecţie 6 i 7 — Calea Dorobanţilor
— str. Nicolae Bediceanu; - Calea Dorobanţilor — Intrarea Tudor tefan, sector 1"

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1662671/21.09.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 9366/24.09.2018, completată cu documentaţia înregistrată Ia
P.M.B. cu nr. 1696279/09.01.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 114/10.01.2019, prin care
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrărfl; “Obţinere AC pentru intersecţia 6 -

Calea Dorobanţilor — str. Nicolae Bediceanu i intersecţia 7 Calea Dorobanţilor — Intrarea
Tudor .Ştefan, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificărfl nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acorduhle

individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor
i ADP sector 1, Comisia Tehnică de Circulaţie), vă comunicăm că, în urma verificărfl
efectuate pe teren în data de 29.01.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa pe o
Iungime de 142m pentru upgradarea sistemului de semaforizare ş a integrării în sistem de

O
management de trafic (BTSM), astfel:

• dotarea intersecţiei cu senzori pentru detecţia vehiculelor;
• 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/punctul de bransament Ia ceI mai apropiat
consummator (valabil unde canalele sunt vechi i deteriorate);

• monitorizare trafic;
• marcaje rutiere;
• optimizare semafoare (poziţie, comandă buton, consum, vizibilitate, durată de viaţă,

etc.)
• se vor prevedea trasee de comunicaţii i cabluri optice pentru racordarea

echipamentelor din intersecţii Ia sistemul de comunicaţii aI BTMS;
• corecţii Iocale ale unor racorduri Ia bordură, dacă este necesar;
• Iucrarea se va executa fără afectarea materialului dendrologic existent în

vecinătatea traseului;
• terenul se va aduce Ia starea iniţială.

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, Románta
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În timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă
de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului Iucrării) de 1 m—1 .5m, conform
prevederilor SR 8591/1997 Reţeĺe edilitare subterane. Condiţii de amplasare.

Menţionăm fapiul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se
va executa manual sau utiľzând o tehnologie adapta!ă condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale in jurul trunchiului arborilor şi rănirealruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

In 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, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis in baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care in urma verificărilor ulterioare (24 luni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
lucrăni, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei
Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterfl prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturfl i Identităţii

Naţionale, iar în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai insoţit
de acordul administratorului domeniului public in care se specifică condiţiile de Iucru pe
timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind
aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare si stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

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

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

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Marippa POPA

Intocmit:
ExpnaPAASA

Red:P.R.i4ex.-31.Oi.2019 - prezentul aviz a fosl pcstat pe site-uI PMB
pe data de

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod paştal O513, şector 5, Buçureşti, Románia

TeI: 021.305.55.00
httpi/www.pmb. ro
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Nr. 115,935111696281,16626721 U5. FEB. 2019

Către : Compania Municipală Dezvoltare Durabilă Bucureęti
Str. Aristide Demetriade nr. 2, birou 18, 010147, sector 1, Bucuresti

Spre ştUnţă:
Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1

Reteritor Ia Iucrarea: “Servicii de elaborare studii de fezabilitate semaforizări 24
intersecţiiltrecere pentru pietoni- Amenajare intersecţie 8 - Calea Ferentari —

Str. Spiralei — b-dul Pieptănari, sector 5"

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1662672/21.09.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 9351/24.09.2018, completată cu documentaţia înregistrată Ia
P.M.B. cu nr. 1696281/09.01.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 115/10.01.2019, prin oare
solicitaţi avizul de specialitate privind exeoutarea Iucrărfl: “Obţinere AC pentru intersecţia 8 —

Calea Ferentari — Str. Spiraiei — b-dul Pieptănarb sector 5", conform documentaţiei depuse
(C.U. nr. a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea
Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de
Administraţia Străzilor, Comisia Tehnică de Circulaţie), vă comunicăm că, în urma veriuicării
efectuate pe teren în data de 29.01.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa pe o
Iungime de 696m pentru upgradarea sistemului de semaforizare i a integrării în sistem de
management de trafic (BTSM), astfel:

• dotarea intersecţiei cu senzori pentru detecţia vehiculelor;
• realizarea de cabluri electrice în spaţiu verde1 trotuar I carosabil, ce vor fi trase prin

tuburi de protecţie în vederea asigurării cu energie electrică a instalaţfllor de
semaforizare de Ia postul trafo/punctul de branament Ia ceI mai apropiat
consummator (valabil unde canalele sunt vechi ş deteriorate);

• monitorizare trafic;
s marcaje rutiere;
• optimizare semafoare (poziţie, comandă buton, consum, vizibilitate, durată de viaţă,

etc.)
• se vor prevedea trasee de comunicaţii ş cabluri optice pentru racordarea

echipamentelor din intersecţfl Ia sistemul de comunicaţii aI BTMS;
• coreoţii Iocale ale unor racorduri Ia bordură, dacă este necesar;
• Iucrarea se va executa fărä afectarea materialului dendrologic existent în

vecinătatea traseului;
• terenul se va aduce Ia starea iniţială.

In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă
de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului Iucrării) de 1 m—1 .5m, conform
prevederilor SR 8591/1997 Reţele ediütare subterane. Condiţii de amplasare.

Bd. Regna Elisabeta nr. 47, cođ paştal 050013, sector 5, Bucureşti, Rcmânia
TeI: 021.3055500
httpi/www.pmb.ro



Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul lucrărilor constructorul va
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirealruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

In 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 al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul in care este secţionat sistemul radicular al
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirfl exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prĺn prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei
Iucrărilor menţionate. C

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de

acordul administratowlui domeniului public în care se specifică condiţUle de Iucru pe timp
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind
aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

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

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

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

DJRECTOR EXECUTIV,
Simona-MasJŰPľŞĂ

0,, ‘t Întocmit:

-OtfEB.îeu

Red:P.R./3ex.-31 .01.2019- prezentui aviz a fost postat pe site-ut PMB
pe data de

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, Románia
TeI: 021.3055500
http:u/www.pmb.ro
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Nr. 163,1197911696967,16935841 05. FE& ?fl19

Către : DL i - — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştflnţă:
Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branament pentru asigurarea debitului de incendiu pentru imobUul
situat Ia adresa Caĺea Serban Vodă sector 4, Bucureşti

Referitor ia cererea dvs., înregistrată ia P.M.B. cu nr. 1693554/21.12.2018 şi ia
Direcţia de Mediu cu nr. 11979/27.12.2018, completată cu documentaţia înregistrată Ia
P.M.B. cu nr. 1696967/10.01.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 163/11.01.2019, prin care
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării: „Branament pentru asigurarea
debitului de incendiu pentru imobflul situat Ja adresa Calea erban Vodă nr. 29, sector 4",
conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ cu prelungirea
valabilităţfl până pe data de ‚ a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea
NotificărU nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,
Avizele/acordurile individuale aie deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de
Administraţia Străzilor ‚ avizul Ministerului Culturii nr. )‘ vă comunicăm că, în
urma verificării efectuate pe teren în data de 18.01.2019, s-a constatat că Iucrarea se va
executa pe o Iungime de 4m, astfel:

• din conducta existentă în carosabilul B-dului Dimitrie Cantemir, perpendicular, pänă
Ia aproximativ 1 m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii.

• în carosabil şi trotuar, fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament sau în curtea
Bisericfl.
In timpul executărfl acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului Iucrărfl) de 1 m—1 .5m, conform
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edűitare subterane. Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adapta!ă condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în juwl trunchiului arborilor şi rănire&ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

In cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborü din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular aI acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicuiar aI
metariaiuiui dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.
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Precizăm că in cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
IucrărH, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei
Iucrărilor menţionate.

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

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de

acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.042018 privind
aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

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

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 emiterü.

Întocmit:
Exp, R ana PARASCA

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Red:P.R./3ex.-31 .01.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMR

pe data de

Bd. Regina Elisabeta nr. 47. cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, Románia
TeI: 021305.55.00
http://www.pmb.ro
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DIRECŢIA DE MEDIU
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Către : SC MARNA SOC COM SERV SRL
Str Tâmpa nr. 1, bL 1 C, ap. 27, sector 2

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

Referitor ĺa Iucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Vulturiĺor
sector 3, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1694885/28.12.2018 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr 15/03.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea
Iucrării: „Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Vulturilor nr. 56-58, sector Y,
conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a planurilor anexate şi
Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia
Mediului Bucureşti, PIan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia
Străzilor i PS 3), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de
10.01.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa pe o Iungime de 235m, astfei:

din PT 3520, străbate aleea blocurilor până Ia str. Valeriu Braniste, subtraversează
str. Valeriu Braniste, continuă prin trotuarul nr. pare aI str. Valeriu Braniste, apoi prin
trotuarul nr. impare aI str. Puţul cu Roată, subtraversează str. Vulturilor, până Ia
aproximativ 3m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arborř plantaţi în aliniament.
In urma analizării dosarului, în conformitate cu 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitărü
revizuirH acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La f inalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
ln perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul

administratorului domeniului public în care se specifică condiţhle de Iucru pe timp friguros,
conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea
“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură
(tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

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

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona4ířa POPA Întocmit:

(19ý%
Red:P.4ex.-Q - 19- zentuI aviz a fost pcstat pe site-uI PMB
http://wW*pmb. utivparia/directivdirectia_mediulavize_arbori_Iąconsultar&avize_arborijn_consultare.php, pe data de

\‘PL.

Nr. 15/1694885/

Bd. Aegfna Eisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, Româna
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DIRECŢIA DE MEDIU
.7.

Nr. 29/1695017! 08. FEB. 2(i1

Către: SC E-DJSTRIBUŢIE MUNTENIA SA - prin -

Str. Bănisor nr. 12, sector 4

Spre ştiinţă:
ADP Sector 2 - Şos. Electronicü nr. 44, sector 2

Referitor Ia Iucrarea: Branament electric (spor de putere) pentru imobilul situat pe str.
Arh. D. Hârjeu ‚ sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1695017/03.01.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 29/04.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Bransament electric (spor de putere) pentru imobilul situat pe str. Arh.
0. Hârjeu nr. 10, sector 2", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificărfl nr.
emisă de Agenţia pentru Frotecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile

individuale ale deţinătorilor de reţe!e edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2, avizul
Ministerului Culturfl nr. )‘ vă comunicăm că1 în urma verificării efectuate
pe teren în data de 10.01.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa pe o Iungime de
12m, astfel:

• din LEA existent în dreptul stâlpului din dreptul imobilului cu nr. 5 din str. Arh. D.
Hârjeu, până Ia aproximativ 3m faţă de Iimita din partea dreaptă a imobilului
alimentat.

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament,
In timpul executărU acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului Iucrării) de 1 m—1 .Sm, conform
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edihtare subterane. Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţfllor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirealruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

In 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, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
TeI: 021.305,55.00
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Iucrărfl, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplareior uscate şi suportarea contravalorii
eventuaielor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei
Iucrăriior menţionate.

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterfl prezentuiui aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirh avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La tinalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului ia starea iniţială.
In perioada 15 noiembrie - 15 martie1 prezentul aviz este valabil numai însoţit de

acordul administratowlui domeniului public în care se specifică condiţflle de Iucru pe timp
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind
aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

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

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

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

DIRECT4rEXECUTIV,
Simo ianP PA

co

O 5. FEH. 2819

întocmit
oanaPARASCA

Aed:PR/3ex..05.02.2019 . prezentul aviz a fost posţat pe site-uI PMB
pe data de

Bd. flegina Elisabeţa nr 47, cod poştal 050013, şector 5, Bucureşti. Ramânia

TeI: 021305 55.00
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PRIMĂRIA MUNIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

Către:
ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI
Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1, 8ucureti

Referitor Ia Iucrarea: “Realizarea Iucrărilor de drumuri aferente reţelei stradale din
Municipiul 8ucureti — str. SId. Alexandru Moga, sector 3"

Ca urmare a cererii depuse de ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI,
O înregistrată ia P.M.B. cu nr. 1695066/03.01.2019 şi ia Direcţia de Mediu cu nr.

30/04.01.2019, prin care se solicită avizul de specialitate privind executarea iucrării:
„Re&izarea Iucrărflor de drumuri aferente reţelei stradale din Municipiul Bucureti — str.
SId.Alexandru Moga, sector 3", vă comunicăm următoarele:

1. conform documentaţiei depuse (C.U, i din 23.07.2018 emis
de Primăria Municipiului Bucureti împreună cu planul anexă Ia acesta, Memoriu tehnic,
Clasarea Notificării .114.08.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediuiui
Bucureşti, Avize individuale aie deţinătorilor de reţele tehnico-edilitare, Aviz nr

‘4.10.2018 emis de Comisia Tehnică de Circulaţie — PMB, Acord de principiu
din 27.11.2018 emis de MA1- Brigada Rutieră, Aviz 18.10.2018 emis de

Primăria Sectorului 3, Avizul Ministerului Culturii i Identităţii Naţionale
31.10.2018, plan de încadrare în zonă), s-a constatat că se vor executa

urmatoarele Iucrări:
o refacere sistem rutier pe o suprafaţă de 481 mp,
o rectificare pante transversale;
o se vor aduce Ia cota carosabilului capaceie de vizitare, răsuflătorile de

gaze, gurile de scurgere;
o refacerea Iegăturii suprafeţei carosabile cu cea a străzilor pe care ie

intersectează;
o desfundarea gurilor de scurgere existente i execuţia unor guri noi de

scurgere, unde este cazul;
o refacerea marcajeior i semnalizatoaretor rutiere conform CTC-PMB;
o se vor păstra accesele auto spre imobile;
o se vor asigura pantele de scurgere a apelor pluviale spre gurile de

scurgere existente, în baza unor măsurători topo în teren.
Organizarea de antier se va Iimita Ia spaţiul carosabil existent, fără a afecta
zoneie adiacente.

2. Ca urmare a verificării efectuate pe teren în data de 31.01.2019, s-a constatat
că în proximitatea Iucrărilor nu există spaţii verzi sau arbori plantaţi.

Nr. 3011695066/ o rui íujy
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În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriuI Municipiului Bucureşti, vă facem
cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor mentionate.

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

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţflle de Iucru pe timp
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind
aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuretľ.

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

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

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit
Daniela VOINESCU

o

Va FE& ?üţ!

Red:D.V./žex.-04.02201 9 - prezeniul aviz a iost pastat pe site-uI PMB
pe data de

o

‘ vrl•
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Li & FEB. 2019
Nr.32 116950661

CĂTRE:
ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI
Str. Domnŕta Ancuta nr. 1, sector 1, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: “Realizarea Iucrărflor de drumuri aferente reţelei stradale din
Municipiul Bucureşti — str. CerceIu, sector 3"

Ca urmare a cererii depuse de ADMINISTAAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI,
Q înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1695066/03.01.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.

32/04.01 .2019, prin care se solicită avizul de specialitate privind executarea Iucrărfl:
„Reaflzarea Iucrărilor de drumuri aferente reţelei stradale din Municipiul Bucureti — str.
CerceIu, sector 3", vă comunicăm următoarele:

1. conform documentaţiei depuse (C.U. 22 din 23.07.2018 emis
de Primăria Municipiuiui Bucureti împreună cu planut anexă Ia acesta, Memoriu tehnic,
Clasarea Notificării i/14.08.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureşti, Avize individuale ale deţinătorilor de reţele tehnico-edilitare, Aviz nr.

2018 emis de Comisia Tehnică de Circulaţie — PMB, Acord de principiu
008 din 27.11.2018 emis de MAI- Brigada Rutieră, Aviz' 18.10.2018 emis de

Primăria Sectorului 3, Aviz ‘31.10.2018 emis de Ministerul Culturfl i ldentităţü
Naţionale, plan de încadrare în zonă), se vor executa următoarele Iucrări:

o refacere sistem rutier pe o suprafaţă de 4230 mp (de Ia str. Rodiei până Ia
str.Diligenţei). Lăumea părţii carosabile fiind de 7,5 m;

o rectificare pante transversale;
o se vor aduce Ia cota carosabilului capacele de vizitare, răsuflătońle de

Q gaze, gurile de scurgere;
o refacerea Iegăturii suprafeţei carosabile cu cea a străzilor pe care Ie

intersectează;
o desfundarea gurilor de scurgere existente i execuţia unor guri noi de

scurgere, unde este cazul;
o refacerea marcajelor i semnalizatoarelor rutiere conform CTC-PMB;
o se vor păstra accesele auto spre imobile;
o se vor asigura pantele de scurgere a apelor pluviale spre gurile de

scurgere existente, în baza unor măsurători topo în teren.
Organizarea de antier se va Iimita Ia spaţiul carosabil existent, fără a afecta
zonele adiacente.

2. Ca urmare a verificării efectuate pe teren în data de 31.01.2019, s-a constatat
că în proximitatea Iucrărilor nu există spaţii verzi sau arbori plantaţi.

Bd. Re*na Esabe1a nr. 47. cod poşla 05c013, sector 5, Bucureşli, Romána
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Tn urma analizărü dosarului, în conformitate cu 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 executiei Iucrărilor mentionate.

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

In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp
friguros, conform celor specificate in Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind
aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastwctură (tehnico-edilitare i stradale) de pe tehtohul Municipiului Bucureti".

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

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,
Simona-Maf POPA Q

—

b

1

Intocmit:
Daniela VOINESCU

o
D 5. FEB, 2019

Red;O.V./2ex.-o4.02.2019 . prezentul aviz a icst postai pe site-uI PMB
pe đata đe
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

Către:
AĐMINISTRAŢJA STRĂZILOR BUCUREŞTI
Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1, 8ucureti

Referitor ia Iucrarea: “Realizarea ĺucrărilor de drumuri aferente reţelei stradaIe din
Municipiul Bucureşti — str. eIimbăr sector 3"

Ca urmare a cererii depuse de ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI,
() înregistrată Ia P.M.B. cu nr 1695066/03.012019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.

34/04.01 .2019, prin care se solicită avizui de speciafltate privind executarea Iucrării:
„Realizarea Iucrărilor de drumuri aferente reţelei stradale din Municipiul Bucureti — str
eIimbăr, sector 3'ţ vă comunicăm următoarele:

1. conform documentaţiei depuse (C.U. din 23.07.2018 emis
de Primăria Municipiului Bucuresti împreună cu pianul anexă Ia acesta, Memoriului tehnic,
Clasarea Notificării 21.08.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, Aviz nr.

.2018 emis de Comisia Tehnică de Circulaţie — PMB, Aviz r /18.10.2018
emis de Primăria Sectoruiui 3, Avizul Ministerului Culturii i Identităţii Naţionale

Y31.10.2018, Acord de principiul r I din 22.11.2018 emis de Brigada
Poliţtei Rutiere, plan de mncadrare În zonă), s-a constatat că se vor executa următoarele
I uc ră ri:

o refacere sistem rutier pe o suprafaţă de 663 mp,
o rectificare pante transversaie;
o se vor aduce Ia cota carosabilului capaceie de vizitare, răsuflătorile de

gaze, gurile de scurgere;
o refacerea Iegăturfl suprafeţei carosabile cu cea a străzilor pe care Ie

intersectează;
o desfundarea gurilor de scurgere existente i execuţia unor guri noi de

scurgere, unde este cazul;
o refacerea marcajelor i semnalizatoarelor rutiere conform CTC-PMB;
o se vor păstra accesele auto spre imobile;
o se vor asigura pantele de scurgere a apelor piuviaie spre gurile de

scurgere existente, în baza unor măsurători topo in teren.
2. ca urmare a verificărfl efectuate pe teren în data de 31 .01 .2019, s-a constatat

că în proximitatea iucrărilor nu există spaţii verzi sau arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţiiior verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem
cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor mentionate.

Nr. 3411695066/ ąXP LUJ2
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Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind
aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia lucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

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

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

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Ą1riana POPA

Întocmit
Daniela VOINESCU

O 5, FE& 2019 o
Red:D.V./2ex.-o1 .022019 - prezentul aviz a fost postat pe sile-ul PMB

pe data de
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n

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

Referitor Ia Iucrarea: “Realizarea Iucrărflor de drumuri aferente reţelei stradale din
Municipiul Bucureşti — str. Prof. Mitriţă Constantinescu, sector 3"

Ca urmare a cererii depuse de ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCURESTI,

Q înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1695066/03.01.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.
36/04.01.2019, prin care se solicită avizul de specialitate privind executarea Iucrării:
„Realizarea Iucrărilor de drumuri aferente reţelei stradale din Municipiul Bucureti — str.
Prof.Mitriţă Constantinescu, sector 3", vă comunicăm următoarele:

1. conform documentaţiei depuse (C.U. - i din 23.07.2018 emis
de Primăria Municipiului Bucureti împreună cu planul anexă Ia acesta, Memoriu tehnic,
Clasarea Notificării 08.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureşti, Avize individuale ale deţinătorilor de reţele tehnico-edilitare, Aviz nr.

04.10.2018 emis de Comisia Tehnică de Circulaţie — PMB, Acord de principiu
din 27.11.2018 emis de MAI- Brigada Rutieră, Aviz . 31.10.2018 emis

de Ministerul Culturii i Identităţii Naţionale, plan de încadrare în zonă), se vor executa
următoarele Iucrări:

o refacere sistem rutier pe o suprafaţă de 1004 mp (între str. Calea
CăIăraiIor i strada Vasile Lucaciu),

o rectificare pante transversale;
o se vor aduce Ia cota carosabilului capacele de vizitare, răsuflătorile de

gaze, gurile de scurgere;

‘0 o refacerea Iegăturfl suprafeţei carosabile cu cea a străzilor pe care Ie
i nte rsectează;

o desfundarea gurilor de scurgere existente I execuţia unor guri noi de
scurgere, unde este cazul;

o refacerea marcajelor i semnalizatoarelor rutiere conform CTC-PMB;
o se vor păstra accesele auto spre imobile;
o se vor asigura pantele de scurgere a apelor pluviale spre gurile de

scurgere existente, în baza unor măsurători topo în teren.
Organizarea de antier se va Iimita Ia spaţiul carosabil existent, fără a afecta
zonele adiacente.

2. Ca urmare a verificării efectuate pe teren în data de 31 .01 .2019, s-a constatat
că Ia intersecţia str. Prof. Mitriţă Constantinescu ş str. Fetiţelor există spaţiu verde cu arbori
plantaţi în acesta.

Nr.
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În urma analizării dosarului, 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 conditionat executiei Iucrărilor menţionate.

In execuţia Iucrărilor se vor respecta următoarele condiţii:
- execuţia Iucrării în zona spaţiului verde existent în proximitatea traseului Iucrărü

se va face numai în prezenţa unui reprezentant aI Direcţiei de Mediu, având astfel
obligaţia anunţărfl Direcţiei de Mediu cu 48 de ore înainte de începerea Iucrării, Ia
tel. 021/305.55.00, interior 4108;

- nu va fi afectat spaţiul verde din proximitatea Iucrărilor, Se va păstra distanţa faţă
de arborii din spaţiul verde, conform conform SR 8591/1997,

- este interzis: diminuarea suprafeţei de spaţiu verde ca urmare a execuţiei
Iucrărilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau
rănirealruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare;

- in proximitatea arborilor, Iucrările se va executa utilizând o tehnologie adaptată
condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului
de n d ro Iogic;

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

In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de
acordul administratowlui domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp çy
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220119.04.2018 privind
aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

Constructorul, respectiv beneficiarul Iucrării sunt răspunzători de nerespectarea
condiţiilor din prezentul aviz.

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

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

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

DIRECTOR EXWJJTIV,
3STL

Simona-Marsýw ťOPĄ

Întocmit:
Daniela VOINESCU

05. FF0. 2019

Red:D.v./2ex.-04.02.2019 - prezenlul aviz a fost postat pe site-uI PMB
pe data de
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DIRECTIA DE MEDIU

CĂTRE:
ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTJ
Str Domnita Ancuţa nr. 1, sector 1, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: “Realizarea Iucrărflor de drumuri aferente reţelei stradale din
Municípiul Bucureşti — str.Ivo Andťic sector 3"

Ca urmare a cererii depuse de ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCURESTI,
înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1695066/03.01.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.
38/04.01.2019, prin care se solicită avizul de specialitate privind executarea Iucrărfl:
„Realizarea Iucrărilor de drumuri aferente reţelei stradale din Municipiul Bucure.şti — str Ivo
Andric, sector 3", vă comunicăm următoarele:

1. conform documentaţiei depuse (C.U. iin 23.07.2018 emis
de Primăria Municipiului Bucuresti împreună cu planul anexă Ia acesta, Memoriului tehnic,
Clasarea Notificărfl ;/21 .08.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, Aviz nr

04.10.2018 emis de Comisia Tehnică de Circulaţie — PMB, Aviz /18.10.2018
emis de Primăria Sectorului 3, Avizul Ministerului Culturii i Identităţii Naţionale

131.10.2018, Acord de principiul din 27.11.2018 emis de Brigada
PoHţiet Rutiere, plan de încadrare în zonă), s-a constatat că se vor executa următoarele
I ucră ri:

o refacere sistem wtier pe o suprafaţă de 532 mp,
o rectificare pante transversale;
o se vor aduce Ia cota carosabilului capacele de vizitare, răsuflătorile de

gaze, gurile de scurgere;
o refacerea Iegăturii suprafeţei carosabile cu cea a străzilor pe care Ie

intersectează;
o desfundarea gurilor de scurgere existente ş execuţia unor guri noi de

scurgere, unde este cazul;
o refacerea marcajelor i semnalizatoarelor rutiere conform CTC-PMB;
o se vor păstra accesele auto spre imobile;
o se vor asigura pantele de scurgere a apelor pluviale spre gurile de

scurgere existente, în baza unor măsurători topo în teren.
2. ca urmare a verificărfl efectuate pe teren în data de 31.01.2019, s-a constatat

că în proximitatea Iucrărilor nu există spaţii verzi sau arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem
cunoscut avizul favorabil executiei Iucrărilor menţionate.

Nr. 38116950661 RJP LUW
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Pentru orice modificare apărută ulterior emiterh prezentului aviz, aveţi obflgaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţflle de lucru pe timp
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind
aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

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

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

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mar POPA

C

Întocmit:
Daniela VOINESCU

o
Red:DVj2exD1 02.201g . prezentul aviz a Iosl postat pe site-uI PMB

pe data đe

Ü 5, FER. 2019
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8, rn• 207fl
Nr. 40/1695066!

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

Referitor Ia Iucrarea: “Realizarea Iucrărilor de drumuri aferente reţelei stradale din
MunicipiuI Bucureşti — str. Ion FiUbHiu, sector 3"

Ca urmare a cererii depuse de ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI,

Q înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1695066/03.01.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.
40/04.01.2019, prin care se solicită avizul de specialitate privind executarea Iucrării:
„Realizarea Iucrărflor de drumuri aferente reţelei stradale din Municipiul Bucureti — str. Ion
Filibiliu, sector 3", vă comunicăm următoarele:

1. conform documentaţiei depuse (C.U. r 3 din 23.07.2018 emise
de Primăria Municipiului Bucuresti împreună cu planul anexă Ia acesta, Memoriului tehnic,
Clasarea Notificărfl V21 .08.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, Aviz nr.

04.10.2018 emis de Comisia Tehnică de Circulaţie — PMB, Aviz i /18.10.2018
emis de Primăria Sectorului 3, Avizul Ministerului Culturfl i Identităţii Naţionale

/31.10.2018, plan de încadrare în zonă), s-a constatat că se vor executa
următoarele Iucrări:

o refacere sistem rutier pe o suprafaţă de 940 mp,
o rectificare pante transversale;
o se vor aduce Ia cota carosabilului capacele de vizitare, răsuflătorile de

gaze, gurile de scurgere;
o refacerea Iegătuhi suprafeţei carosabile cu cea a străzilor pe care Ie

intersectează;
o desfundarea gurilor de scurgere existente i execuţia unor guri noi de

scurgere, unde este cazul;
o refacerea marcajelor ş semnalizatoarelor rutiere conform CTC-PMB;
o se vor păstra accesele auto spre imobile;
o se vor asigura pant&e de scurgere a apelor pluviale spre guhle de

scurgere existente în baza unor măsurători topo în teren.
2. ca urmare a verificării efectuate pe teren în data de 31 .01 .201 9, s-a constata

că în proximitatea Iucrărilor nu există spaţii verzi sau arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizării dosarului, în conformitate cu 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

Bd. Regina Eksabeta nr 47, cod poşţal 050013, seclor 5, Bucumşti, România
TeI: 021.305.55.00
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În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.042018 privind
aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

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

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

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mri a POPA(tc

. a C

Întocmit:
Daniela VOINESCU

ReďD.VJ2ex.-D1.D2.2019 - prezeniul aviz a fost postat pe site-uI PMB
pe daţa de

05, FEB 2019
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Nr. 42/1695066/ dŁu zut

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

Referitor Ia Iucrarea: “Realizarea Iucrărilor de drumuri aferente reţelei stradale din
Municipiul 8ucureti — str. Cogâlnic, sector 3"

Ca urmare a cererii depuse de ADMINISTRATIA STRĂZILOR BUCURESTI,
O înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1695066/03.012019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.

42/04.01 .2019, prin care se solicită avizul de specialitate privind executarea Iucrării:
»Realizarea Iucrărilor de drumuri aferente reţelei stradale din Municipiul Bucureti — str.
Cogâlnic, sector 3", vă comunicăm următoarele:

1. conform documentaţiei depuse (C.U. . 7 din 23.07.2018 emise
de Primăria Municipiului Bucuresti împreună cu planul anexă Ia acesta, Memoriului tehnic,
Clasarea Notificării i /20.08.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, Aviz nr.

4.10.2018 emis de Comisia Tehnică de Circulaţie — PMB, Aviz nr. 537/18.10.2018
emis de Primăria Sectorului 3, Aviz I din 27.11.2018 emis de Brigada Rutieră,
Avizul Ministerului Culturii i Identităţii Naţionale ‘31.102018, plan de încadrare în
zonă), s-a constatat că se vor executa următoarele Iucrări:

o refacere sistem rutier pe o suprafaţă de 2109 mp, cuprinsă str. Caloian
Judeţul ş până Ia str. Dristorului,

o rectificare pante transversale;
o se vor aduce Ia cota carosabilului capacele de vizitare, răsuflătorile de

Q gaze, gurile de scurgere;
o refacerea IegăturU suprafeţei carosabile cu cea a străzilor pe care Ie

inte rsectează;
o desfundarea gurilor de scurgere existente ş execuţia unor guri noi de

scurgere, unde este cazul;
o refacerea marcajelor i semnalizatoarelor rutiere conform CTC-PMB;
o se vor păstra accesele auto spre imobile;
o se vor asigura pantele de scurgere a apelor pluviale spre gurile de

scurgere existente în baza unor măsurători topo în teren.
2. ca urmare a verificării efectuate pe teren în data de 31.01.2019, s-a constatat

că în proximitatea Iucrărilor nu există spaţii verzi sau arbori plantaţi.
In urma analizărfl dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B, nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem
cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, çad paştal 050013, seclor 5, Bucureşt. Ramânŕa
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Pentru orice modificare apărută ulterior emiterfl prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

Tn perioada 15 noiembrie - 15 madie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind
aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

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

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

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

ĐIRECTOR EXECUTIV,
Simona-M a POPA

Întocmit:
Daniela VOINESCU

O 5. FEB. 2019

Red;D.V.ĺ2ex.-O1 .02.2019- prezentul aviz a tosl postat pe site-uI PMB
pe data de

Bd. Regina Elişabeta nr. 47, cod peştal 050313, sector 5, Bucureştt Rcmânia
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DIRECŢIA DE MEDIU

O FEB ZOig
Nr. 46/1695066/

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

Referitor Ia iucrarea: “Realizarea Iucrărilor de drumuri aferente reţelei stradale din
Municipiui Bucureşti — str. Romulus, sector 3"

Ca urmare a cererii depuse de ADMINISTRAŢIA STRAZILOR BUCURESTI,

C inregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1695066/03.01.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.
46/04.01.2019, prin care se solicită avizul de specialitate privind executarea Iucrării:
„Reaüzarea Iucrărflor de drumuri aferente reţelei stradale din Municipiul Bucureti — str.
Romulus, sector 3", vă comunicăm următoarele:

1. conform documentaţiei depuse (C.U. 7 din 23.07.2018 emis
de Primăria Municipiului Bucureti împreună cu planul anexă Ia acesta, Memoriu tehnic,
Clasarea Notificărfl ‘/21.08.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureşti, Avize individuaie &e deţinătoriior de reţele tehnico-edilitare, Aviz nr.

4.10.2018 emis de Comisia Tehnică de Circulaţie — PMB, Acord de principiu
din 27.11.2018 emis de MAI- Bňgada Rutieră, Aviz r J31.10.2018 emis

de Ministerul Culturii i Identităţii Naţionale, plan de încadrare în zonă), se vor executa
urmăioarele Iucrări:

o refacere sistem wtier pe o suprafaţă de 4200 mp (între str. Calea
CăIăraiIor i strada Parfumului),

o rectificare pante transversale;
o se vor aduce Ia cota carosabilului capacele de vizitare, răsuflătorile de

gaze, gurile de scurgere;
o refacerea Iegăturii suprafeţei carosabile cu cea a străzilor pe care Ie

intersectează;
o desfundarea gurilor de scurgere existente i execuţia unor guri noi de

scurgere, unde este cazul;
o refacerea marcajelor i semnalizatoarelor wtiere conform CTC-PMB;
o se vor păstra accesele auto spre imobile;
o se vor asigura pantele de scurgere a apelor pluviale spre gurile de

scurgere existente, in baza unor măsurători topo în teren.
Organizarea de antier se va Iimita Ia spaţiul carosabil existent, fără a afecta
zonele adiacente.

2. Ca urmare a verificării efectuate pe teren în data de 31 .01 .2019, s-a constatat
că în proximitatea Iucrărilor nu există spaţii verzi sau arbori plantaţi.

Bd. Regina Bisabeta nr. 47, od poştal O513, seclor 5, 6uçurU, Romána

Tel: 02130555.00
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În urma analizării dosarului, 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 favorabil executiei Iucrărilor menţionate.

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

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţflle de Iucru pe timp
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind
aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

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

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

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

DIRECTOR E4'WŁ'TJV,

SimonaMairOPA
Q

Întocmit:
Daniela VOI ESCU

o
O 5, FEO. 2019

ReđD.VJ2ax-0402.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
pe đala đe
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1 R t
Nr.47 116950661

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

Referitor Ia Iucrarea: “Realizarea Iucrărilor de drumuri aferente reţeiei stradaie din
Municipiul Bucureşti — str. Radu Calomfkescu, sector 3"

Ca urmare a cererii depuse de ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI,
Q înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1695066/03.01.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.

47/04.01.2019, prin care se solicită avizul de specialitate privind executarea IucrărU:
„Reaţizarea ĺucrărflor de drumuri aferente reţelei stradale ‘din Municipiul Bucureti — str.
Radu Calomfirescu, sector 3", vă comunicăm următoarele:

1. conform documentaţiei depuse (C.U. J din 23.07.2018 emis
de Primăria Municipiului Bucureti împreună cu planul anexă Ia acesta, Memoriu tehnic,
Clasarea Notificării ‘21.08.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucuresti, Avize individuale ale deţinătorilor de reţele tehnico-edilitare, Aviz nr.

.10.2018 emis de Comisia Tehnică de Circulaţie — PMB, Acord de principiu
din 27.11.2018 emis de MAI- Brigada Rutieră, /18.10.2018 emis de

Primăria Sectorului 3, Aviz ‘31.10.2018 emis de Ministerul CulturU i Identităţii
Naţionale, plan de încadrare în zonă), se vor executa următoarele Iucrări:

o refacere sistem rutier pe o suprafaţă de 1650 mp (de Ia Calea MoiIor
până Ia str.Hristo Botev);

o rectificare pante transversale;
o se vor aduce Ia cota carosabilului capacele de vizitare, răsuflătorile de

O gaze, gurile de scurgere;
o refacerea Iegăturfl suprafeei carosabile cu cea a străzilor pe care Ie

intersectează;
o desfundarea gurilor de scurgere existente i execuţia unor guri noi de

scurgere, unde este cazul;
o refacerea marcajelor i semnalizatoarelor rutiere conform CTC-PMB;
o se vor păstra accesele auto spre imobile;
o se vor asigura pantele de scurgere a apelor pluviale spre gurile de

scurgere existente, în baza unor măsurători topo în teren.
Organizarea de antier se va Iimita Ia spaţiul carosabil existent, fără a afecta
zonele adiacente.

2. Ca urmare a verificării efectuate pe teren în data de 31.01.2019, s-a constatat
că în proximitatea Iucrărilor nu există spaţii verzi sau arbori plantaţi.

Bd. Regina Đisabeta nr 47. c poştai O5l3, sedor5. Bujreşb. Rann
Te 0213055500
http://wwwpmbw



În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr 30412009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem
cunoscut avizul favorabil executiei Iucrărilor mentionate.

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

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind
aprobarea ‘Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe tehtoriul Municipiului Bucurestľ.

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

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

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Ma$ql POPA

-J

Întocmit:
Daniela VOIĘSCU

o
U 5q FEB 2fljg

Red:D.V.J2ex.-O4.O2.2O9 prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
pe data de
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PRIMĂRIA MUNIIPIULUI BUCUREŞTI romąną2P).ev
DIRECŢIA DE MEDIU

CĂTRE:
ADMINISTRAŢIA STRÂZILOR BUCUREŞTI
Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1, Bucureti

Referitor Ia Iucrarea: “Realizarea lucrărflor de drumuri aferente reţelei stradale din
Municipiul Bucureşti — str. Labirint, sector 3"

Ca urmare a cererii depuse de ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI,
(J înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1695066/03.01.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.

49/04.01 .2019, prin care se solicită avizul de specialitate privind executarea IucrărU:
„Realizarea ĺucrărflor de drumuri aferente reţelei stradale din Municipiul Bucureti — str.
Labirint, sector3' vă comunicăm următoarele:

1. conform documentaţiei depuse (C.U. din 23.07.2018 emis
de Primăria Municipiului Bucureti împreună cu planul anexă Ia acesta, Memoriu tehnic,
Clasarea Notificării 14.08.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureşti, Avize individuale ale deţinătorilor de reţele tehnico-edilitare, Aviz nr.

10.10.2018 emis de Comisia Tehnică de CirculaUe — PMB, Acord de principiu
r din 27.11.2018 emis de MAI- Brigada Rutieră, Aviz i1 8.10.2018 emis de
Primăria Sectorului 3, Aviz 0.2018 emis de Ministerul Culturii i Identităţii
Naţionale, plan de incadrare în zonă), se vor executa următoarele Iucrări:

o refacere sistem rutier pe o suprafaţă de 1080 mp (tronsoane de Ia str.
Matei Basarab până Ia limita de proprietate);

o rectificare pante transversale;
o se vor aduce Ia cota carosabilului capacele de vizitare, răsutlătorile de

gaze, gurile de scurgere;
o refacerea Iegăturfl suprafeţei carosabile cu cea a străzilor pe care Ie

intersectează;
o desfundarea gurilor de scurgere existente si execuţia unor guri noi de

scurgere, unde este cazul;
o refacerea marcajelor i semnalizatoarelor rutiere conform CTC-PMB;
o se vor păstra accesele auto spre imobile;
o se vor asigura pantele de scurgere a apelor pluviale spre gurile de

scurgere existente, în baza unor măsurători topo în teren.
Organizarea de antier se va Iimita la spaţiul carosabil existent, fără a afecta
zonele adiacente.

2. Ca urmare a verificării efectuate pe teren în data de 31.01.2019, s-a constatat
că în proximitatea Iucrărilor nu există spaţii verzi sau arbori plantaţi.

Nr.49 /16950661 tUJ. ZO19

Bd. Regina Elisabeta nr 47, cod poştal 05c013, sector 5, Bucureşti, România
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Tn urma analizării dosarului, în conformitate cu 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 mentionate.

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

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de
acordul administratorului domeniului public În care se specifică condiţiile de Iucru pe timp
friguros, conform celor specificate În Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind
aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare si stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

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

Menţionăm cá 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 E TIV,
Sirnona-M2ţĂĘŐPA O

Intocmit:
Daniela VOINESCU

Ąri

c
Ü 5. FEB. 2019

Ređ:D.V./2ex.-04.02.201g . prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
pe data de
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.

Nr. 51116950661 ...

CĂTRE:
ADMINISTRAŢJA STRĂZILOR BUCUREŞTI
Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1, Bucureti

Referitor Ia Iucrarea: “Realizarea Iucrărflor de drumuri aferente reţelei stradale din
Municipiul Bucureşti — str. PaflumuluĄ sector 3"

Ca urmare a cererii depuse de ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTII
înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1695066/03.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.
51/04.01.2019, prin care se solicită avizul de specialitate privind executarea Iucrării:
„Re&izarea Iucrărilor de drumuri aferente reţelei stradale din Municipiul Bucureşti — str.
ParfumuluĄ sector 3", vă comunicăm următoarele:

1. conform documentaţiei depuse (C.U. din 23.07.2018 emis
de Primăria Municipiului Bucureti împreună cu planul anexă Ia acesta, Memoriu tehnic,
Clasarea Notificării /21.08.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureşti, Avize individuale ale deţinătorilor de reţele tehnico-edilitare, Aviz

11 8.10.2018 emis de primăria Sectorului 3 Bucuresti, Aviz /04.10.2018 emis
de Comisia Tehnică de Circulaţie — PMB, Acord de principiu din 27.11.2018
emis de MAI- Brigada Rutieră, Aviz 1.10.2018 emis de Ministerul Culturii i
Identităţii Naţionale, plan de încadrare în zonă), se vor executa următoarele Iucrări:

o refacere sistem rutier pe o suprafaţă de 3300 mp (între str. Matei Basarab
i strada Anton Pann), cu Iăţimea părţii 8,70 m,

o rectificare pante transversale;
o se vor aduce Ia cota carosabilului capacele de vizitare, răsuflătorile de

gaze, gurile de scurgere;
o refacerea legătur suprafeţei carosabile cu cea a străzflor pe care le

intersectează;
o desfundarea gurilor de scurgere existente i execuţia unor guri noi de

scurgere, unde este cazul;
o refacerea marcajelor i semnalizatoarelor rutiere conform CTC-PMB;
o se vor păstra accesele auto spre imobile;
o se vor asigura pantele de scurgere a apelor pluviale spre gurile de

scurgere existente, în baza unor măsurători topo în teren.
Organizarea de antier se va Iimita Ia spaţiul carosabil existent, fără a afecta
zonele adiacente.

2. Ca urmare a verificărfl efectuate pe teren în data de 31 .01 .2019, s-a constatat
că Ia intersecţia str. Parfumului există aliniament stradal cu arbori plantaţi în alveole.
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Tn urma analizăńi dosaruiui, in conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
aprobarea Normeior de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă
facem cunoscut avizul favorabil conditionat execuţiei Iucrărilor menţionate.

În execuţia Iucrărilor se vor respecta următoarele condiţii:
- execuţia lucrării în zona aliniamentului stradai existent în proximitatea traseului

lucrărfl se va face numai în prezenţa unui reprezentant aI Direcţiei de Mediu,
având astfel obligaţia anunţărfl Direcţiei de Mediu cu 48 de ore înainte de
inceperealucrării, Iatel. 021/305.55.00, interior 4108;

- nu va fi afectat spaţiul verde din proximitatea Iucrărilor, Se va păstra distanţa de
1,0 m faţă de arborU din spaţiul verde, conform conform SR 8591/1997,

- este interzis: diminuarea suprafeţei de spaţiu verde prin micorarea suprafeţei
alveolelor ca urmare a execuţiei Iucrărílor, depunerea pământuíuř sau altor
materiale în jurul arborilor sau rănirealruperea ramurilor prin manevrarea utiiajeior
din dotare;

- în proximitatea arborilor, Iucrările se va executa utilizând o tehnologie adaptată
condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemui radicular aI materialului
dend rolog ic;

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

In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de
acordul administratowlui domeniului pubiic în care se specifică condiţflle de iucw pe timp Q
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.042018 privind
aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea si execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare si stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

Constructorul, respectiv beneficiarul Iucrării sunt răspunzători de nerespectarea
condiţfllor din prezentul aviz.

Nerespectarea ceior menţionate în prezentul aviz va duce la anularea acestuia i va
fi sancţionată conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind
aprobarea Normelor de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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

Prezentul aviz are termen de valabifltate 1 an de Ia data emiterfl.

DJRECW$KECUTIV,
SimonafJari'POPA C

9,.

Întocmit:
Danie!a VOINE CU

05. FEB. 2O1

Red:D.v./2ex.-04.02.201 9. prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
pe data de
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DR Fęg
Nr. 116,935811696283,1662674/

Către : Compania Municipală Dezvoltare Durabilă Bucure$i
Str Aristide Demetriade nr. 2, birou 18, 010147, sector 1, Bucuresti

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: “Servicii de elaborare studii de fezabilitate semaforizări 24
intersecţiiĺtrecere pentru pietoni- Amenajare intersecţie 9 — Calea Giuleęti nr. 18 —

Sala Polivalentă Rapid, sector 6"

Referitor Ia adresa dvs., inregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1662674/21.09.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 9358/24.09.2018, completată cu documentaţia înregistrată Ia
RM.B. cu nr. 1696283/09.01.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 116/10.01.2019, prin care
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrărfl: “Obţinere AC pentru intersecţia 9 —

Calea GiuIeti nr. 18 — SaIa Polivalentă Rapid, sector 6", conform documentaţiei depuse
(C.U. nr ‚a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea
Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,
Avizele/acordurile tndividuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de
Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificărfl efectuate pe teren în data de
26.01.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa pe o Iungime de 132m, astfel:

• dotarea intersecţiei cu senzori pentru detecţia vehiculelor;
s realizarea de cabluri electrice in spaţiu verde, trotuar i carosabil, ce vor fi trase prin

tubuń de protecţie în vederea asigurăňi cu energie electrică a instalaţiilor de
semaforizare de Ia postul trafo/punctul de branament Ia cel mai apropiat
consummator (valabil unde canalele sunt vechi i deteriorate);

• monitorizare trafic;
• marcaje rutiere;
• optimizare semafoare (poziUe, comandă buton, consum, vizibilitate, durată de viaţă,

etc.)
• se vor prevedea trasee de comunicaűi i cabluri optice pentru racordarea

echipamentelor din intersecţh Ia sistemul de comunicaţfl aI BTMS;
• corecţU Iocale ale unor racorduri Ia bordură, dacă este necesar;
• Iucrarea se va executa fără afectarea materialului dendrologic existent în

vecinătatea traseului;
• terenul se va aduce Ia starea iniţială.

In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă
de axul arborilor (dacă există in proximitatea traseului Iucrării) de 1 m—1 .5m, conform
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adap!ată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
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Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
aitor materiaie în jurul trunchiului arborilor şi rănireairuperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

In cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborfl din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular aI acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicfl produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei
Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
soflcitării revizuirfl avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obtigaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de

acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţflle de Iucru pe timp
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind
aprobarea ‘Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare si stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

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

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
Simona-Ma,'n PQPA'.

(3 AtI n4; Intocmit:
_ZaS9&YARASCA

85, FE8. 2019
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Nr. 117,935911696285,16626761 OR FER 2019

Către Compania Municipală Dezvoltare Durabilă Bucuresti
Str. Aristide Demetriade nr 2, birou 18, 010147, sector 1, Bucuresti

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancufa nr. 1, sector 1
P54 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi
8-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

Referitor Ia Iucrarea: “Servicii de elaborare stuđii de fezabilitate semaforizări 24

C intersecţiiltrecere pentru pietoni- Amenajare intersecţie 1O — b-dul Constantin
Brâncoveanu — str. Lamoteti, sector 4"

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1662676/21.09.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 9359/24.09.2018, completată cu documentaua înregistrată Ia
P.M.B. çu nr 1696285/09.01.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 117/10.01.2019, prin care
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării: “Obţinere AC pentru intersecţia 1O
— b-dul Constantin Brâncoveanu — str. Lamote.şti, sector 4", conform documentaţtei depuse
(C.U. nr. ‚ a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea
Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz PS 4), vă comunicăm
că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 29.01.2019, s-a constatat că Iucrarea se
va executa pe o Iungime de 132m pentru upgradarea sistemului de semaforizare i a
integrării în sistem de management de trafic (BTSM), astfel:

• dotarea intersecţiei cu senzori pentru detecţia vehiculelor;
• realizarea de cabluri electrice în spaţiu verde, trotuar i carosabil, ce vor fi trase prin

tuburi de protecţie în vederea asigurărfl cu energie electrică a instalaţiilor de
semaforizare de la postul trafo/punctul de bransament la cel mai apropiat
consummator (valabil unde canalele sunt vechi i deteriorate);

• monitorizare trafic;
• marcaje rutiere;
• optimizare semafoare (poziţie, comandă buton, consum, vizibilitate, durată de viaţă,

etc.)
• se vor prevedea trasee de comunicaţii I cabluri optice pentru racordarea

echipamentelor din intersecţii Ia sistemul de comunicaţii aI BTMS;
• corecţU Iocale ale unor racorduri Ia bordură, dacă este necesar;
• Iucrarea se va executa fără afectarea materialului dendrologic existent in

vecinătatea traseului;
• terenul se va aduce Ia starea iniţială.

ln timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă
de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului Iucrării) de 1 m—1 .5m, conform
prevederilor SR 8591/1997 ReţeIe edilitare subterane, Condiţii de amplasare.
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Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrărfl, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adapta!ă condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănire&ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

Tn cazul in 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
radkcular aI acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazu! in care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi in apropierea traseului
Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi supodarea contravalorfl
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei
Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirfl avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerh terenului Ia starea iniţială.
In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este vaIabiI numai însoţit de

acordul administratowlui domeniului public în care se specifică condiţflle de lucru pe timp
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind
aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti'.

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
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, Iit.b.

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 EXEGUTJV,
S,mona-Mari$)a PuwĄ

ĺĺ' Intocmit:
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Nr. 118,9360/1696287,16626771 U u. FŁn LŮI

Către : Compania Municipală Dezvoltare Durabilă Bucure$i
Str. Aristide Demetriade nr. 2, birou 18, 010147, sector 1, Bucureti

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: “Servicii de elaborare studii de fezabilitate semaforizări 24
intersecţiUtrecere pentru pietoni- Amenajare intersecţie 11 — b-dul Ghencea —

str. Vlădeasa, sector 6"

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1662679/21.09.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 9360/24.09.2018, completată cu documentaţia înregistrată Ia
P.M.B. cu nr. 1696287/09.01.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 118/10.01.2019, prin care
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării: “Qbţinere AC pentru intersecţia 11
— b-dul Ghencea — str. Vlădeasa, sector 6", conform documentaţiei depuse (C.U. nr

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea
Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de
Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de
28.01.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa pe o Iungime de 60m pentru
upgradarea sistemului de semaforizare i a integrării în sistem de management de trafic
(BTSM), astfel:

istemului de semaforizare si a integrării în sistem de management de trafic (BTSM),
astfel:

• dotarea intersecţiei cu senzori pentru detecţia vehiculelor;
• realizarea de cabluri electrice în spaţiu verde, trotuar i carosabil, ce vor fi trase prin

tuburi de protecţie în vederea asigurărU cu energie electrică a instalaţiilor de
semaforizare de Ia postul trafo/punctul de branament Ia ceI mai apropiat
consummator (valabil unde canalele sunt vechi ş deteriorate);

• monitorizare trafic;
• marcaje rutiere;
• optimizare semafoare (poziţie, comandă buton, consum, vizibilitate, durată de viaţă,

etc.)
se vor prevedea trasee de comunicaţfl ş cabluh optice pentru racordarea
echipamenteior din intersecţii )a sistemul de comunicaţii aI BTMS;

Ia bordură, dacă este necesar;
afectarea materialului dendrologic existent în

• corecţii Iocale ale unor racorduri
• Iucrarea se va executa fără

vecinătatea traseului;
terenul se va aduce Ia starea iniţială.
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În timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă
de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului Iucrării) de 1 m—1 .5m, conform
prevederilor SR 8591/1997 ReţeIe edilitare subterane. Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrărfl, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţfllor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănire&ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

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, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul in care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo netavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arboh aflaţi in apropierea traseului
Iucrărfl, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul lavorabil execuţiei
Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de

acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind
aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

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

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

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

DIRECTOR4XE&ÝĽĽJV,
Simona-ĺvt4iaga PöÁ

(7' %‘j'i !ntocmit
EnaARASCA

05. FEB. 2019

Red:P.A.ĺ3ex.C4.C2.2O19 - prezentul aviz a fost postal pe site-ul PMB
pe data de
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PRIMĂRIA MUNIOPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDiU

Nr. 119,9355/1696288,1662683/ O & FEH. 2019

Către : Compania Municipală Dezvoitare Durabilă Bucure$i
Str. Aristide Demetriade nr. 2, birou 18, 010147, sector 1, Bucuresti

Spre ştflnţă:
Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: “Servicii de elaborare studii de fezabilitate semaforizări 24
intersecţii/trecere pentru pietoni- Amenajare intersecţie 14 — b-dul Iuliu Maniu — RATB
Master SA, sector 6"

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1662683/21.09.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 9355/24.09.2018, completată cu documentaţia înregistrată Ia
P.M.B. cu nr. 1696288/09.01.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 119/10.01.2019, prin care
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea iucrărfl: “Obţinere AC pentru intersecţia 14
— b-dul Iuliu Maniu — RATB Master SA, sector 6", conform documentaţiei depuse (C.U. nr

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea
Notificărfl nr. emísă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, Comisia Tehnică de
Circulaţie), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 28.01.2019,
s-a constatat că iucrarea se va executa pe o Iungime de 230m pentru upgradarea
sistemului de semaforizare i a integrării în sistem de management de trafic (BTSM), astfel:

• dotarea intersecţiei cu senzori pentru detecţia vehiculelor;
• realizarea de cabiuri electrice în spaţiu verde, trotuar ş carosabil, ce vor fi trase prin

tuburi de protecţie în vederea asigurării cu energie electrică a instalaţülor de
semaforizare de Ia postul trafo/punctul de bransament Ia cei mai apropiat
consummator (vaiabil unde canalele sunt vechi ş deteriorate);

• monitorizare trafic;
s marcaje rutiere;
• optimizare semafoare (poziţie, comandă buton, consum, vizibiHtate, durată de viaţă,

etc.)
• se vor prevedea trasee de comunicaţii i cabiuri optice pentru racordarea

echipamenteior din intersecţii Ia sistemul de comunicaţii aI BTMS;
• corecţH Iocale ale unor racorduri ia bordură, dacă este necesar;
• Iucrarea se va executa fără afectarea materiaiului dendrologic existent în

vecinătatea traseului;
• terenul se va aduce Ia starea iniţială.

In timpui executărh acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă
de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului Iucrărfl) de 1 m—1 .5m, conform
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnoIogie adaptată condiţiilor din teren care să nu
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distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirealruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborfl din vecinătatea sa şi in timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular aI acestora1 defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arboh aflaţi în apropierea traseului
Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei
Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterfl prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.
In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de

acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţüle de Iucru pe timp
friguros, conform celor specificate in Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind
aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti".

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

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 E)ÇEGW4,
Simona-Maç/na pOP$e

‘ ą
I ÎntocmitŞ k6J Ey,RJSCA

‘,)IojJnć
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PRMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

!9Pr,?o!,p912ęą

Nr. 120,9356/1696290,16626871
9 & EB. C?2

Către : Compania Municipală Dezvoltare Durabilă Bucure$i
Str. Aristide Demetriade nr. 2, birou 18, 010147, sector 1, Bucuresti

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1
ADP Sector 2 - Şos. Electronicü nr. 44, sector 2

Reteritor Ia Iucrarea: “Servicii de elaborare studii de fezabilitate
intersecţiiltrecere pentru pietoni- Amenajare intersecţie 15 — b-dul
Judeţului, sector 2"

semaforizări 24
Lacul Tei — str.

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1662687/21.09.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 9356/24.09.2018, completată cu documentaţia înregistrată Ia
P.M.B. cu nr. 1696290/09.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 120/10.01.2019, prin care
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării: “Obţinere AC pentru intersecţia 15
— b-dul Lacul Tei — str. Judeţului, sector 2", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilcr anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea
Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de
Administraţia Străzilor, avizul favorabil emis de ADP sector 2, Comisia Tehnică de
Circulaţie), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 29.01.2019,
s-a constatat că Iucrarea se va executa pe o Iungime de 226m pentru upgradarea
sistemului de semaforizare i a integrării în sistem de management de trafic (BTSM), astfel:

• dotarea intersecţiei cu senzoń pentru detecţia vehiculelor;
• realizarea de cabluri electrice în spaţiu verde, trotuar i carosabil, ce vor fi trase prin

tuburi de protecţie în vederea asigurărfl cu energie electrică a instalaţiilor de
semaforizare de la postul trafo/punctul de branament Ia cel mai apropiat
consummator (valabil unde canalele sunt vechi i deteriorate);
monitorizare trafic;

. marcaje rutiere;
\1

optimizare semafoare (poziţie, comandă buton, consum, vizibilitate, durată de viaţă,
etcj

• se vor prevedea trasee de comunicaţii
echipamentelor din intersecţii la sistemul de

• corecţfl Iocale ale unor racorduri Ia bordură,
• Iucrarea se va executa fără afectarea

vecinătatea traseului;
• ţerenul se va aduce Ia starea iniţială.

In timpul executărfl acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă
de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului Iucrării) de 1 m—1 .5m, conform
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

I cabluń optice pentru racordarea
comunicaţU aI BTMS;
dacă este necesar
materialului dendrologic existent în
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Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănire&ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

In cazul În care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicuíar aI acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al
metarialului dendrologic sunteţi răspunzătoń de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care in urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finaflzarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
Iucrărfl, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. C)

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei U
Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterü prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerh terenului Ia starea iniţială.
In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de

acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind
aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

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

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

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariaas-PQeA

Intocmit:

ttC
1IĄí
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pe data de
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PRIMARIAMUNIHUWI BUWREŞ11
DIRECTIA DE MEDIU

Nr. 161,1124211696627,1681828! 08. FEB. 2Ü1

Către : DL L

st

Spre ştflnţă:
ADP Sector 2 - Şos. Electronicü nr. 44, sector 2

Referitor Ia Iucrarea: Aĺimentare cu energie electrică a imobi(ului situat pe str. Lanului
r ‚ sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1681828/19.11.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 11242120.11.2018, completată cu documentaţia înregistrată Ia
P.M.B. cu nr. 1696827/10.01.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 161/11.01.2019, prin care
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrărfl: Alimentare cu energie electrică a
imobilului situat pe str. Lanului nr. 55, Iot 2, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U.
nr. ‚ a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării
nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediuiui Bucureşti,
Avizele/acorduriie individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de
ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de
02.02.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa pe o Iungime de 25m (15m trotuar ±
lOm coborâre stâlp), astfel:

• din stâlpul situat în dreptul imobilului nr. 53 din str. Lanului, prin trotuar, până Ia Iimita
din partea stângă a imobilului alimentat.

• tără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborĺlor (dacă există în proximitatea traseului Iucrării) de 1 m—1 .5m, conform
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, În dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adapta!ă condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănire&ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

Tn 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 al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicităh punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazui în care este secţionat sistemul radicular al
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
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iucrărü, veţi avea obligaţia înlocuirfl exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei
Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificarea apărută uiterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
soiicitărH revizuirii avizuiui înainte de începerea execuţiei iucrăriior.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentui aviz este valabil numai însoţit de

acordul administratoruiui domeniuiui pubflc în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 ia HCGMB 220/19.04.2018 privind
aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiuiui Bucureti".

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

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

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Maria POPA

ÎntQcmit:
4SCA

oc7
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Red:P.R/3ex.-05.02.2019 . prezentul aviz a fost postat pe ste-ul PMB
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PRIMĂRIA MUNIcIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

1*. 162/1696812/

Către : SC APA NOVA SA
Str. Tunari nr 60 A, clădirea tefan ceI Mare, eL 6-9, sector 2

Spre ştiinţă:
ADP Sector 2 - Şos. Electronicü nr 44, sector 2

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de apă .şi racord de canalizare Ia imobilul situat pe
str, Toamna sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1696812J10.01.2019 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr. 162/11.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea
Iucrării: Branşament de apă & racord de cana&are Ia imobilul situat pe
str. Toamnei nr. 4, sector 2", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale
deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2, avizul Ministerului Culturii
nr. )‘ vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de
01.02.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 3m (bransament) + 4m
(racord), astfel:

• din conductele existente în carosabilul str. Toamnei, perpendicular, până Ia
aproximativ 1,5m i 4m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii.

• în vecinătatea IucrărU nu sunt arbori în aliniament, strada este prevăzută cu
aliniament.

In urma analizării dosarului, în conformitate cu 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării
revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul

administratoruiui domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros,
conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea
“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură
(tehnico-edilitare I stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

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

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 emiterfl.

DIRECTOR EXECUTJ)j
Simona-Mariana Pđ.4

Aed:P.R./3ex.-05.02.201 9 preJtuIéviz a postat pa şite-uI PMB &
pe dala de
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DIRECŢIA DE MEDIU

‘ FEB. 2012
Nr. 299116987211

Către SC GINICON SRL
Str. Modestiei nr. 62, sector 1

Spre ştflnţă:
ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobflul situat pe
str. Leandrului ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1698721/16.01.2019 şi la
Direcţia de Mediu cu nr. 299/17.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobflul situat pe
str. Leandrului nr. 40, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea
Notificărfl nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de
ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de
01.02.20191 s-a constatat că lucrarea se va executa pe o Iungime de 8m, astfel:

• din conducta existentă în carosabilul str. Leandrului, perpendicular, până la
aproximativ 7m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizărfl dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem
cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

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

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de

acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind
aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastwctură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritorĺul Municipiului Bucureti".

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

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

Prezentul aviz are termen de valabifltate 1 an de la data emiterii.
DIRECTOR EXECU,ĘJý%
Simona-Mariana I7/'OfA

rIWLEMI3Q
Ę

Hed:P.R./Sex.-05.02.201 9. prëjfi aviz a fost tat pe site-uI FMB
pe data de

Întocmit
RASCA$naP
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11. FEB. 2019

Către : DIRECŢ1A GENERALĂ MANA GEMENT PROIECTE CU FINANŢARE EXTERNĂ

în atenţia : Doamnei — Director General

Lucrare: Reabilitarea sistemului de termoficare aI Municipiului Bucuresti

o
Referitor la adresa dumneavoastră nr. 725/05.02.2019, înregistrată Ia Direcţia de

Medíu cu nr. 765/06.02.2019, prin care solicitaţi avízul de specialitate privind executarea
Iucrării:,,Reabilitarea sistemului de termoficare aI Municipiului Bucureti", conform C.U. nr.

din ‚ cu prelungirea valabilităţii până Ia emis de Primăria
Municipiului Bucuresti, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse:
- Cerere;
- Memoriu de prezentare, completat conform conţinutului cadru prevăzut în anexa nr. 5

Ia Ordinul nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului
asupra mediului pentru proiecte publice i private;

- Certificat de urbanism nr. din ‚ cu prelungirea valabilităţii până
Ia emis de Primăria Municipiului Bucuresti, însoţit de planurile anexă;

- Memoriu tehnic nr. pr. — faza SF;

Q - Decizia Etapei de Evaluare Iniţială nr. din emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bucureti;

(3 - Adresa nr. ‚ emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti;
- Decizia Etapei de Incadrare nr din ‚ emisă de Agenţia pentru

Protecţia Mediu(ui Bucureti;
- Aviz Apa Nova nr. din
- Aviz Telekom România Communication nr. din
- Aviz E-Distribuţie Muntenia nr.
- Aviz STB nr.
- Aviz Luxten nr.
- Aviz Netcity-Telecom nri
- Aviz Distrigaz Sud Reţele nr.
- Aviz de traseu nr. ‚ emis de Administraţia Străzilor Bucureti;
- Aviz de traseu nr. ‚ emis de Administraţia Domeniului Public

Sector 1;

Nr.Y6517251

- Aviz de traseu nr.

- Aviz favorabil nr. din emis de Administraţia Domeniului Public
sector 2;

emis de Dire'
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emis de Primăria sectorului 3 — Direcţia Servicii- Aviz de traseu nr. din
Publice — Serviciul Utilităţi Publice

emis de Administraţia Domeniului Public sector 5;
- Aviz nr. ‚ emis de Administraţia Domeniutui Public i Dezvoltare

Urbană sector 6, însoţit de anexă:
- Aviz primar nr.:
- Aviz primar nr.
- Aviz primar nr.
- Aviz primar nr.
- Aviz primar nr.
- Aviz primar nr.
-Adresa nr.

Generală Servicii Pubflce — Direcţia
- Aviz nr.
- Adresa nrJ
- Aviz nr. ‚ emis
- Aviz de principiu nr.

Agrement Bucureti;
- Aviz nr
- Aviz nr -

- Aviz favorabil nr.
- Aviz nr.

R utie ră
- Aviz nr. - emis de Ministerul Afacerilor Interne — Direcţia

emis de SeMciul Român de Informaţii;
emis de Ministerul Apărării Naţionale;

emis de Serviciul de Informaţii Externe — Direcţia de
Logistică;

- Aviz nr. ‚ emis de Transelectrica;
- Aviz nr. ‚ emis de Ministerul Ąfacerilor Interne — Inspectoratu'

pentru Situaţii de Urgenţă “DeaIuI Spirii" Bucuresti-Ilfov, proiectul de reabilitarea sistemului
de termoficare aI Municipiului Bucureti constă în înlocuirea unor tronsoane aferente
magistralelor de distribuűe a agentului termic, proiect care are în vedere următoarele:

Iucrări de montaj conducte ce constau în: demontarea conductelor clasice
existente, montarea vanelor de secţionare în căminele existente, realizarea i
montarea suporturilor fixe, realizarea i montarea suporturilor mobile în cazul
montării conductelor preizolate în canale vizitabile sau galerii edilitare,
a$ernerea stratului de nisip pe radierul canalelor termice nevizitabile
existente, în cazul montărfl conductelor preizolate pe strat de nisip, pozarea
tronsoanelor de conducte pe suporturile mobile sau pe stratul de nisip;
îmbinarea prin sudare a tronsoanelor de conducte, controlul nedistructiv a
suduriţor ş efectuarea probei de presiune hidraulică, executarea mansonărilor
la îmbinările tronsoanelor preizolate, izolarea tronsoanelor montate în stil
clasic, montare cablu transmisie date în anţuI de pozare conducte sau pe
pereţii canalelor de termoficare;

• lucrări de construcţii desfăurate în cadrul proiectului, ce constau in:
desfacerea sistemului rutier, trotuarului, patformei betonate existent pe

- Aviz nr

emis de Primăria sectorului 1;
emis de Primăria sectorului 2;

emis de Primăria sectorului 3;
emis de Primăria sectorului 4;
emis de Primăria sectorului 5;
emis de Primăria sectorului 5;

nr. emis de Direcţia
Servicii lntegrate din cadrul PMB;
emis de Comisia Tehnică de Circulaţie din cadrul PMB;
emisă de Re-Act Now Studio; )
de Direcţia Generală Infrastructură din cadrul PMB; Qemis de Administraţia Lacuri, Parcuri i

emis de Administraţia Naţională Apele Române;
emis de ELCEN;

din 15.01.2019, emisde Metrorex;
emis de Ministerul Afacerilor lnteme — Brigada

Generală Logistică;
- Aviz nr
- Aviz nr
- Aviz nr

Bd. flegna Elisabeta nr. 47. ccd poşlal 050013, seclor5. Bucure$. Růmánia
T&: 021 305.55.
hflp.Iíwwvvpmb.ro



amplasament reţelei de termoficare, săpătură de pământ până Ia plăcile de
acoperire a galeriei sau canalului termic existent, săpătură de pământ până Ia
radierul canalului termic existent, demontarea plăcilor prefabricate sau
bolţarilor. După montarea conductelor se va realiza înlocuirea pernelor de
beton sau conductelor preizolate cu pământ sau remontarea plăcilor de
acoperire ale canalelor termice, înlocuirea capacelor de acces i a trapelor de
acces Ia căminele existente, realizarea căminelor electrice i a căminelor de
golire, refacerea hidroizolaţiei căminelor de termoficare, astuparea anţuIui cu
pământ si compactarea acestuia, refacerea stratului superior i aducerea Ia
forma iniţială.
In cazul canalelor de termoficare vizitabile (h1 ‚6 m) i a galerfllor edflitare în
care sunt montate mai multe utilităţi, ale căror trasee intersectează sau sunt în
Iungul căilor de rulare importante (străzi, sosele, bulevarde), conductele de
termoficare preizolate vor fi montate pe supońuri speciale. Accesul în canalele

() i / sau în galeriile de termoficare se va face prin intermediul trapelor pentru
intervenţii — existente, iar în Iipsa acestora ‚ prin intermediul unor decopertări
Iocale, amenajate i semnalizate corespunzător, practicate în zone care să nu
împiedice circulaţia pietonilor i a autovehiculelor;
Iucrări de reabilitare a instalaţHlor electrice de forţă, electrice, iluminat i pdze
de tensiune ce deservesc căminele de termoficare aflate pe traseul reţelelor
ce vor fi modernizare.

In cazul canalelor de termoficare vizitabile (h1 ‚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;

Lungimea totală a canalelor vizitabile ş a galerfllor edilitare este de 38,4 km;
In cazul canalelor de termoficare nevizitabile (h<1 ‚6 m) acoperite cu plăci, precum ş

a celor alcătuite din bolţari, conductele preizolate vor fi montate în pământ, în strat de
nisip, aternut pe radierul acestora;

Traseele de termoficare subtraversează trame stradale ş spaţii verzi, Ia adâncimi
cuprinse între 1,5 — 4,0 m, iar de-a Iungul traseelor sunt prevăzute cămine de termoficare.

O Reţelele termice ce urmează a fi reabilitate sunt Magistrala II Sud, Magistrala V
Grozăveti, Magistrala II — II Grozăvesti, Magistrala Progresu-Berceni, tronson din

() Magistrala II Vest, reţele amplasate în intravilanul Municipiului Bucureti, pe raza
sectoarelor 1 — 6.

Lungimea totală a traseului celor 25 de obiective care privesc proiectul de reabilitare
a sistemului de termoficare a Municipiuĺui 8ucureti este de 105,969 km.

2. Având în vedere obiectivul general aI proiectului care constă în reducerea nivelului
de emisfl poluante generat de sistemul centralizat actual de alimentare cu energie termică,
în scopul îmbunătăţirii calităţii vieţii populaţiei din Municipiul Bucureti, în urma analizării
documentaţiei depuse, ţinând cont de complexitatea Iucrărilor de construcţii privind
reabilitarea sistemului de termoficare aI Municipiului Bucureti I de faptul că traseul
reţelelor termice propuse spre reabilitare străbat spaţii verzi, în conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea i administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor,
cu modificările si completările ulterioare ş în baza prevederilor H.C.G.M.B. 304/2009
privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureti,
se avizează favorabil proiectul „ReabiUtarea sistemului de termoficare aI Municipiului
Bucuresti" urmând ca:
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După obţinerea finanţărfl i înainte de începerea execuţiei Iucrăriilor, se va reveni
Ia Direcţia de Mediu cu solicitări punctuale pentru fiecare dintre cele 25 de obiective,
transmise cu suficient timp înainte de începerea execuţiei lucrărilor, în vederea organizării
verificării pe teren a traseului, a inventarierfl materialului dendrologic si a emiterii avizului
de specialitate;

Solicitările vor fi însoţite de memorfl tehnice detaliate care să cuprindă descderea
traseelor Iucrărilor pentru fiecare dintre cele 25 de obiective, date tehnice din care să reiasă
mărimile deschiderilor canalelor de Iucw i a zonelor de protecţie a canalelor, zonele în
care se execută săpătură deschisă, etc., în vederea analizării cät mai corecte i a clasificărfl
pe tipuri de Iucrări ce se vor aplica materialuiui dendrologic de pe traseul iucrărilor sau din
proximitatea acestuia (defriare, transplantare, protejare), Iucrări ce vor fi specificate în
avizul de specialitate.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare,
transplantare sau lucrări de interventii în coronamentele arborilor situati pe traseul
Ioturilor proiectului.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz, va fi sancţionată conform arL4, lit. b
din Anexa nr.3 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind aprobarea Normelor de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucuresti.

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-MaY OPA

Întocmŕt:
Exp. Dani%OESCU

Exp. Roxana PARASCA

Q

O & FE s
Red:P.AJ2ex.-O8.022019 - prezentul avřz a fost postat pe site-uI PMB

pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
D!RECŢIA DE MEDiU

CĂTRE,

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LQCAL SECTOR 2
ADMINiSTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
os. Electronicii, nr. 44, sector 2, Bucuresti

Obiectu/ Iucrării: ‘Ălimentare cu energie electrică a imobflului situat pe strada
Grozăvescu Traian ‚ sector 2, Bucuresti"

Având în vedere solicitarea depusă de dumneavoastră, înregistrată Ia Direcţia de Mediu
cu nr.799/06.02.2019, prin care se soiicită emiterea avizului de specialitate privind executarea
IucrărH: “Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Grozăvescu Traian nr.6,
sector 2, Bucureti", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei anexate Ia solicitare (Certificat de Urbanism nr.
din 28.12.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, dovada titlului
de proprietate asupra imobilului, teren $/sau construcţü, Aviz tehnic de racordare
nr Fia de soluţie aferentă emise de E-Distribuţie Muntenia S.A, plan de
încadrare în zonă), Iucrarea constă în:

se va prevedea un racord electric prin montarea subteran a unui cablu de tip
3x150+95N, din LES,racordatin sistem intrare-ieire pe cablul de JT existent in trotuarul nr. pare
din str. Traian Grozăvescu, în dreptul imobilului alimentat, până Ia BMPT - blocul de măsură i
protecţie tritazat ce se va monta Ia Iimita de proprietate a imobilului, cu acces din domeniul
public. Lungimea traseului racordului electric proiectat va fi de 5 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 08.02.2019 s-a constatat că nu există
spaţii verzi sau arborifarbuti pe traseul sau in proximitatea traseului reţelei electrice.

In urma analizărü documentaţiei depuse i a constatărilor 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 executiei Iucrării mentionate.

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de toaletare, iar
Ia finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

In cazul în care execuţia Iucrărilor se realizează în perioada 15 Noiembrie — 15 Martie,
prezentul aviz este valabil doar în prezenţa avizuiui de traseu emis de administratorul domeniului
public unde se execută Iucrarea, aviz care va conţine condiţiile de Iucru pe timp friguros
prezentate in Anexa nr.3 Ia H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru aprobarea Normelor privind avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare ş stradale) de
pe teritoriul Municipiului Bucure$i.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti impreună
cu planul anexă — vizat spre neschimbare i este valabil numai în prezenţa avizului Ministerului
Cuiturii ş Identităţii Naţionale.

Nr.799// ]JJLU.1W
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Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrărü ulterior emiterii acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirü 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 este valabil 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV1

ariana POPA

ĺntocmit,
Daniela VOINESCU

Red:D.V./3ex./.Q8.02.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI FMB
http:Uwww.Dmb.ro/instjtutjiţprimańa/djrectij/dlrectja mediu/avize arbori in consuharaíavize aiboii in ctĂtaraołc
pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

ŕtU 2019

Către : SC GINICON SRL
Str. Modestiei nr. 62, sector 1

Spre ştiinţă: Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere — Direcţia
Regională de Drumuri i Poduri Bucure$i
B-dul Iuliu Maniu nr. 401 A, sector 6

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturaĺe pentru imobflul situat pe os. Odăi
ń, sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1695981/08.01.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 90/09.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind

) executarea Iucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe os. Odăi nr. 85,
sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a
planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor
de reţele edilitare, CNAIR), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data
de 01.02.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa pe o Iungime de 4m, astfel:

• din conducta existentă în carosabilul os. Odăi, perpendicular, până Ia
aproximativ 8,5m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetaţie spontană.
In urma analizărfl dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 vă facem
cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

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

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Q In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind
aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti.

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

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

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

DJRECTO
Simona- ia OP

Red:P.R./3ex.-O viza iost postat pe site-uI PMB
http://wwwpmb.r ndJ/Ęr rectiVdirectia_mediu/avize_arbori_in_consultar&avlze_arbori_Inconsultare.php, pe data de /2c3?
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PRIMĂRIA MUNIOPIULUI BUCUREŞ11 ropranq2939.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

1 2. FEB. 2019

CĂTRE,
S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.
Strada Ghŕocei, nr. 11, sector 2, Bucuresti

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B.dul Poligraf iei nr.4, sector 1, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: ‘Branament de gaze naturale pentru imobilul din str. Minervei
sector 1, Bucureti"

Ca urmare a cererii depuse de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., înregistrată la
P.M.B. cu nr.1695955/OB.O1.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.92109.O1.2019, prin care
se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea IucrărU: “Branament de
gaze naturale pentru imobiĺul din str. Minewei nr. ‚ sector 1", vă comunicăm
următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism
nr. emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti
împreună cu planul anexă, Contract de vânzare - cumpărare autentificat sub
nr, Acord de acces Ia sistemul de distribuţie gaze naturale nr.

Memoriu tehnic, Aviz nr. emis de Administraţia
Domeniului Public Sector 1, Clasarea notificărfl nr, emisă de Agenţia
pentru Protecţia Mediului Bucuresti, avize individuale emise de deţinătorfl reţelelor

C) tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuţie Muntenia, Luxten, Netcity-Telecom,
Telekom Romania Communication SA, plan de încadrare în zonă), Iucrarea constă în

- realizare branament de gaze naturale nou, individual, redusă presiune, din
PE 100 SDR 11, Dn 63 mm, cu Iungimea de 11,0 m (1 0,Om +1,0 reiser) i a unui post de
reglare-măsurare aferent. BranamentuI proiectat va fi racordat Ia conducta de gaze
naturale, redusă presiune, din OL O 4,0", existentă în carosabilul din str. Minervei, în
dreptul imobilului alimentat. Traseul de pozare a branamentuIui proiectat va traversa
parţial carosabilul i trotuarul în dreptul imobilului cu nr din str. Minervei, în
proximitatea Iimitei de proprietate dreapta a acestuia. Traseul de pozare a
branamentuIui proiectat va fi realizat pe domeniul public.

2. Urmare a verificărfl efectuate pe teren în data de 05.02.2019 s-a constatat
că pe traseul Iucrării. Există aliniament stradal sub formă de platbandă cu arbori plantaţi
în aceas!a pe trotuarul numerelor impare, în proximitatea traseului IucrărU.

In 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
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spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul
favorabil condiţionat execuţiei Iucrării menţionate.

In execuţia Iucrărilor se vor respecta următoarele condiţfl:
- In proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau

utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul
radicular aI rnaterialului dendrologic.

- In timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor Ia ceI puţin 1,0 m-1 ‚5 m faţă de arbori,
conform SR 8591/1997 ReţeIe edilitare subterane. Condiţü de amplasare;

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

In 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 sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul Iucrării, aveţi obligaţia
înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorfl eventualelor prejudicii produse
prin prăbuşirea acestora.

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

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul
de Urbanism nr emis de Primăria Sectorului 1
Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Fentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz,
aveţi obgaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrării.

In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind
aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti.

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 spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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

DIRECTOR EXECUTIV,

Sim #Ťa POPA

(ţi
9í' Întocmit,

Daniela VOINESCU

O&FEB.2019
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 orpçnp29j9.u
DIRECŢIA DE MEDIU

.. .

1 2. FEB. 2019

CĂTHE,
S.C. INSTANT CONSTRUCT COMPANY S.R.L.
Strada Mărăsesti nr.28, sector 4, Bucureti

Spre ştiinţă:
PRIMARIA SECTOR 4
DIRECŢIA GOSPODĂRIRE LOCALĂ
B.dul Metalurgiei nr.12-18, (grand Arena), sector4, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: “Extindere conductă gaze naturale $ branament de gaze
pentru imobflul din str.Intrarea UrcuuIui 1, sector 2, Bucureşti"

Ca urmare a cererii depuse de S.C. INSTANT CONSTRUCT COMPANY S.R.L..,
înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1696452/09.01.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.107/10.01.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind
executarea Iucrărfl: “Extindere conductă gaze naturale .şi branament pentru imobflul din
str.Intrarea Urcusului nr ‚ sector 2", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din
25.01.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract
de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. de Notar Public Cristea
Cătălina Diana, Aviz nr. emis de Administraţia Domeniului Public
Sector 2, Clasarea notificărfl nr, de Agenţia pentru Protecţia
Mediului Bucuresti, PIan de coordonare avizat de administrataorii reţelelor tehnico
edilitare, plan de încadrare În zonă), ĺucrarea constă în;

- realizare extindere conductă gaze naturale cu o conductă nouă RP PE 100
SDR 11 Dn 125 mm amplasată în carosabilul din str. Intrarea Urcusului, cuplată Ia
conducta de gaze naturale RP PE 100 SDR 11 DN 125mm existentă în carosabilul din
str. Intrarea UrcuuIui. Conducta propusă va avea Iungimea de 10,0 m i va avea punctul
de cuplare Ia conducta existentă în dreptul imobilului cu nr, i cap terminal în
dreptul imobilului cu nr. din str. Intrarea UrcuuIui;

- realizare branament de gaze naturale nou, individual, redusă presiune, din
PE 100 SDR 11, Dn 32 mm, cu lungimea de 10,0 m. BranamentuI proiectat va fi
racordat Ia conducta de gaze naturale nou propusă. Traseul de pozare a branamentuIui
proiectat va traversa parţial carosabilul i trotuarul în dreptul imobilului cu nr. din str.
Intrarea Urcusului, în proximitatea Iimitei de proprietate dreapta a acestuia. Traseul de
pozare a branamentului proiectat va fi realizat pe domeniul public.

2. Urmare a verificărU efectuate pe teren în data de 05.02.2019 s-a constatat
că pe traseul Iucrărü sau în proximitatea acestuia nu există vegetaţie.

In 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
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spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul
favorabil execuţiei Iucrării menţionate.

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

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul
de Urbanism nr. - vizat spre neschimbare.

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

Prezentul aviz este valabil numai în prezenţa avizului emis de Ministerul CulturH
i Identităţii Naţionale.

In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţflle de Iucru pe timp
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2013 privind
aprobarea “Normelor pentçu avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform arL4,
Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie
a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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

DIRECTOR EXECUTIV,

Simonana POPA
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PRIMĂRIA MUNIRULUI BUCUREŞfl ppnq2939.çu
DIRECTIA DE MEDIU

1 2. FEB. 2019
Nr. 108/ 16962821

CĂTRE,

prin
S.C. TEHNIC INSTAL S.R.L.

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B.dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: “Racord de canal pentru imobflul din strada Durâu
sector 1, Bucuresti"

Ca urmare a cererii depuse de prin S.C. TEHNIC INSTAL S.R.L,
înregistrată Ia RM.B. cu nr.1696282109.01.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.108/1O.01.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind
executarea Iucrărü: “Racord de canaĺ pentru imobilul din strada Durău nr. ‚sector 1,
Bucuretľ', vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.
din 04.10.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă,
Memoriu justificativ, Certificat de atestare a dreptului de proprietate privată nr.
din data de 04.04.1997 emis de Prefectura Municipiului Bucureti, Aviz de principiu nr.

emis de Apa Nova SA, Aviz nr.
emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1, Clasarea notificărfl

O nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, avize
individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare: Distrigaz Sud Muntenia, E
Distribuţie Muntenia, Luxten, Netcity-Telecom, Telekom Romania Communication SA,
plan de încadrare în zonă), Iucrarea constă în

realizare racord de canalizare executat din tuburi PVC 160X4,7 mm, cu
Iungimea de 7,0 m, Hcanal=3,05 m, Hcr=2 m i panta 15 %‚ care se va Iega Ia reţeaua
publică de canalizare Dn 80 cm, existentă în carosabilul străzii Durău, prin căminul de
inspecţie existent în carosabil, în dreptul aleH de acces imobilul cu nr . Traseul
racodului de canal va traversa carosabilul i trotuarul în dreptul imobilului cu nr. până
Ia căminul de racord proiectat ce se va amplasa în incinta imobilului, Ia max. 2 m de limita
de proprietate cu domeniul public.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 05.02.2019 s-a constatat
că în proximitatea traseului Iucrării, în trotuarul din dreptul imobilului cu nr. din str.
Durău există vegetaţie în aliniamentui stradal sub formă de platbandă cu Iăţimea de 0,8
m în care se găsesc 3 ex. arbori (din care 1 ex. puiet) i 1 ex. arbust.

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013. sedor 5, Sucureşti, Romána

TeI: 021.305.55.00
httpi/www.pmbro



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 Iucrärii menţionate.

In execuţia Iucrărilor se vor respecta următoarele condiţii:
- In proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau

utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul
radicular aI rnaterialului dendrologic.

- In timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor Ia ceI puţin 1,0 m-1 ‚5 m faţă de arbori,
conform SR 8591/1997 Reţeĺe edŕlitare subterane. Condiţii de amplasare;

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor
materiale în jurul arborilor/arbustilor sau rănire&ruperea ramurilor prin manevrarea
utilajelor dip dotare.

In 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 sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul Iucrării, aveţi obligaţia
înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contrava(oňi eventualelor prejudicii produse
prin prăbuşirea acestora.

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

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

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz,
aveţi obligaţia solicitării revizuirfl acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrării.

In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de
acordul administratowlui domeniului public în care se specifică condiţUle de Iucru pe timp
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind
aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorzarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare si stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti'.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform ad.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.

DIRECTOH EXECUTIV,

sirrJ'iaa POPA

Ę2)
Daniela VOI SCU
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PRIMARIAMUNIOPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

I 1 l FEB. 2019

Nr. 123! 1696689/

CĂTRE,
S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.
Strada Ghiocei, nr. 11, sector 2, Bucureti

Spre ştHnţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 2
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
os. Electronicii, nr. 44, sector 2, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: “Branament de gaze naturale pentru imobilul din str. Teleajen
sector 2, 8ucureti"

Ca urmare a cererii depuse de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., înregistrată Ia
P.M.B. cu nr.1696689/09.01.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.123/10.01.2019, prin care
se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea IucrărU: “Bran.şament de
gaze naturale pentru imobilul din str Teleajen nr ‚ sector 2", vă comunicăm
următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din
20.07.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract
de vânzare autentificat sub nr. de Notar Public Diţu Rodica, Memoriu
tehnic, Aviz nr emis de Administraţia Domeniului Public Sector 2,
Clasarea notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureti, Aviz nr. emis de Ministerul Culturii i Identităţii Naţionale,
avize individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E

Q Distribuţie Muntenia, Radet, Luxten, Netcity-Telecom, Telekom Romania Communication
SA, plan de încadrare în zonă), iucrarea constă în

- realizare branament de gaze naturaie nou. individual, redusă presiune, din
PE 100 SDR 11, Dn 32 mm, cu Iungimea de 12,5 m (11,5 m + 1,0 m reiser) a unui
post de reglare-măsurare aterent. BranamentuI proiectat va fi racordat Ia conducta de
gaze naturale, redusă presiune, din OL O 4,0", existentă în carosabilul din str. Teleajen,
în dreptul imobilului alimentat. Traseul de pozare a branamentuIui proiectat va traversa
parţial carosabilul i trotuarul în dreptul imobilului cu nr. din str. Teleajen, Ia 3,0 m de
limita de proprietate dreapta a acestuia. Traseul de pozare a bransamentului proiectat va
fi realizat pe domeniul public, iar pozarea conductei de branament se va executa prin
săpătură în anţ deschis, Ia adâncimea de 0,5-0,9 m.

2. Urmare a verificărfl efectuate pe teren în data de 05.02.2019 s-a constatat
că pe traseul lucrării sau in proximitatea acestuia nu există vegetaţie.

In urma analizării documentaţiei depuse ş a verificărilor din teren, în
conformitate cu H.C.G.M.B. nr304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a

Bd. Aegina Elisabeta nr. 47, cod paştal 050013, şeçlor 5, Bucureşţi. România
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spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul
favorabil execuţiei Iucrării menţionate.

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

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul
de Urbanism nr. din 20.07.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti
împreună cu planul anexă- vizat spre neschimbare.

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

In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţflle de Iucru pe timp
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind
aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare ş stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti'.

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 đe valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simo Jńt.ĘOPA

Întocmit,
Daniela VOINESCU

O&FE&2E$

Red:D.v../ 3ex/05.02.201 9 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB

http://www.pmb.roľinstitutii/pńmari&directii/directia mediu/avize arboń in consultare/avize arboń in consultare.php

pe data de

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

TeI: 021305.55.00
http:i/www.pmb.ro



PRIMĂRIA MUNIiPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

1 2. FEB. 2O9

Nr. 124ĺ1696687/

CĂTRE,
S.C. AVI PRQD GRUP S.R.L.
Strada Ghiocei, nr. 1 1, sector 2, Bucuresti

Spre ştünţă:
CONSILIUL LQCAL SECTOR 2
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
os. Electronicii, nr. 44, sector 2, Bucuresti

Ca urmare a cererii depuse de S.C. AVI PROD GRUF S.R.L., înregistrată Ia
P.M.B. cu nr.1696687/09.O1.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.124/10.01.2019, prin care
se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrării: “Mutare
branament de apă potabilă .şi racord de canal pentru imobilul din strada Frederic Chopin

sector 2, Bucuresti", vă comunicăm următoarele:
1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. “ din

• realizare branament de apă potabilă pozat subteran, din polietilenă cu Dn
30 mm i Iungimea L= 4,0 m, care se va Iega Ia reţeaua publică de apă potabilă Dn 100
mm existentă în carosabilul din strada F. Chopin. Traseul branamentuIui de apă potabilă
proiectat va traversa parţial carosabilul & trotuarul din dreptul imobilului cu nr, până Ia
căminul de branament proiectat, ce se va monta în trotuar — in domeniul public.

BranamentuI existent se va închide prin execuţia unei săpături de sondaj pe
conducta publică, Ia priza bransamentului existent, unde se va monta un colier pentru
buonarea acestuia. Adâncimea de montare a branamentuIui de apă potabilă va fi sub
adâncimea de îngheţ (0.9 — 1,0 m).

• realizare racord de canalizare executat din tuburi PVC 160X4,7 mm, cu
Iungimea de 5,0 m, Hcanal=4,2 m, Hcr=3 m (cu panta 24%), care se va Iega Ia reţeaua
publică de canalizare Dn 30 cm din beton, existentă în carosabilul str. Frederic Chopin.
Traseul racodului de canal va traversa carosabilul i trotuarul în dreptul imobilului cu

SECTOR 2

Referitor Ia Iucrarea: “Mutare branament de apă potabflă .şi racord
imobflul din strada Frederic Chopin ‚ sector 2, Bucureşti"

de canal pentru

23.07.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucu
de vânzare-cumpărare autentificat sub nr
Marie Georgiana, Aviz tehnic definitiv nr
Memoriu justificativ, Aviz nr.
Sector 2, Clasarea notificării nr.
Mediului Bucuresti, avize individuale emise
Distrigaz Sud Muntenia, E-Distribuţie Muntenia,
Romania Communication SA, plan de încadrare

reşti împreună cu planul anexă, Contract
de Notar Public Busoi Anne

emis de Apa Nova SA,
emis de Administraţia Domeniului Public

emisă de Agenţia pentru Protecţia
de deţinătorfl reţelelor tehnico-edilitare:
Radet, Luxten, Netcity-Telecom, Telekom
în zonă), Iucrarea constă în

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 05C01 3, sedor 5, Bucureşti, România
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nr.20, în proximitatea Iimitei de proprietate dreapta a acestuia, până Ia căminul de racord
proiectat în trotuar, pe domeniul public.

Racordul de canalizare existent se va desfiinţa de Ia Iegătura cu reţeaua publică.
Se va executa săpătură de sondaj pe traseul conductei de racord existent i va

închide secţiunea racordului cu zidărie de cărămidă i beton.
2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 05.02.2019 s-a constatat

că pe traseul Iucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetaţie.
In 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
execuţiei Iucrării menţionate.

Precizăm că in baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de
toaletare, iar Ia finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul
de Urbanism nr. din 23.07.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti
împreună cu planul anexă,, vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz,
aveţi obligaţia solicitărU revizuirfl acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrării.

In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de
acordul administratorului domeniului pubhc în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind
aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

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.

DI R EXECUTIV,

PQPA

o

Întocmit
Daniela VOINESCU
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PRIMĂRJA MUNIQflUWI BUCUREŞ11 ro[npnk2p)9.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

i 2. FEB. 2019

CĂTRE,
S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.
Strada Ghiocei, nr. 11, sector 2, Bucureti

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucuresti

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI
Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucure$i

Referitor Ia Iucrarea: “Branament de gaze naturaie pentru imobflul din str. Trueti
sector 1, Bucuresti"

Ca urmare a cererii depuse de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., înregistrată Ia
RM.B. cu nr.1697503/11.O1.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.198/14.O1.2019, prin care
se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrării: “Branament de
gaze naturale pentru imobflul din str. Trueti nr. ‚ sector 1", vă comunicăm
următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.
din 08.10.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul

anexă, Acord de acces Ia sistemul de distńbuţie gaze naturale nr.
emis de Distrigaz Sud Reţele, Extras de carte funciară pentru informare

C) nr ‚ Memoriu tehnic, Clasarea notificării nr, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucuresti, Aviz nr. emis de
Administraţia Domeniului Public Sector 1, Aviz nr. emis de
Administraţia Străzilor Bucuresti, avize individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico
edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuţie Muntenia, Luxten, Netcity-Telecom, S.T.B., plan de
încadrare în zonă), Iucrarea constă în

- realizare bransament de gaze naturale nou, individual, redusă presiune, din
PE 100 SDR 11, Dn 32 mm, cu Iungimea de 6,0 m (5, m + 1,0 m reiser) i a unui post de
reglare-măsurare aferent. BranamentuI proiectat va fi racordat Ia conducta de gaze
naturale, redusă presiune, din FE 100 SDR 11, Dn 125 mm existentă în carosabilul din
str. Trueti - str. Godeanu Constantin. Traseul de pozare a branamentuIui proiectat va
traversa parţial carosabilul i trotuarul în dreptul imobilului cu nr. din str. Trueti, Ia
2,0 m de Iimita de proprietate stânga a acestuia. Traseul de pozare a branamentuIui
proiectat va fi realizat pe domeniul public, iar pozarea conductei de branament se va
executa prin săpătură în anţ deschis, Ia adâncimea de 0,5-0,9 m.

Nr. 198/1697503/

Bd. Regina 6isabeta nr. 47, cođ poştal 050013, seclors, Bucureşti, Ramânia
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2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 05.02.2019 s-a constatat
că în proximitatea traseului lucrării există aliniament stradal sub formă de platbandă
având lătimea de 1,0 m, cu 2 ex. Prunus cerasifera sp.(corcodu).

In 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.

ln execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţfl:
- In proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau

utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul
radicular al rnaterialului dendrologic.

- ln timpul Iucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 m
faţă de arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane, Condiţii de amplasare;

- 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 menţionate, nu suntem răspunzători
de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic, Dacă Ia
verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea Iucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea
materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor
uscate şi suportarea contravalorfl eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea
acesto ra.

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de
toaletare, iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul
de Urbanism nr. din 08.10.2018 emis de Primăria Sectorului 1
Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrărfl ulterior emiterii acestui aviz,
aveţi obligaţia solicitării revizuirfl acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărfl.

ln perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind
aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform arL4,
lit. 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 la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simiţa POPA

Întocmit,
DanielaŞSCU
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plfl PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
• DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 199116975041

Către : SC A VI PROD GRUP SRL — prin dL — solicită ridicarea
exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştUnţă:
ADP Sector 2 - Şos. Electronicü nr. 44, sector 2

Referitor Ia lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobUul situat pe str. Balotului
sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1697504/11.01.2019 şi Ia
Direcţia de Medtu cu nr. 199/14.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind

Q
executarea Iucrărfl: Branşament de gaze naturale pentru imobflul situat pe str. Balotului
nr. 5, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a
planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificărfl nr, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, AvizeIe/acordurile individuale ale deţinătorilor
de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma
verificării efectuate pe teren în data de 01.02.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa
pe o iungime de 3,7m, astfeI:

• din conducta existentă in carosabiIul str. BalotuIui, perpendicular, până Ia
aproximativ 0,5m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţU.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizărfl dosarului, 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 favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

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

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Q
In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de

acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţflle de Iucru pe timp
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind
aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare si stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

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

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

Prezentul aviiaçę ţęr en de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXE1VŃ %
Simona-Marianá(P %

&
Red:P.RJ3ex.-05.022019 . pre st postai pe site-uI PMB

pe data de

Întocmit:
Exp.jgxapa- P,ĄRASCA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

ť'
Nr. 200116975071

Către: SC AVI PROD GRUP SRL — prin dI. — solicită ridicarea
exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştflnţă:
Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobUul situat pe str Doamna
Ghica

‚
sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1697507/11.01.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 200/14.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Doamna
Ghica nr. 161 A, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile

individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia
Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificărfl efectuate pe teren în data de 01.02.2019, s
a constatat că Iucrarea se va executa pe o Iungime de 4m, astfel:

din conducta existentă în carosabilul str. Doamna Ghica, perpendicular, până Ia
aproximativ 0,5m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţfl.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizărfl dosarului, în conformitate cu 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 emiterU prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirfl acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
In perioada 15 noiembrie - 15 madie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de

acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţflle de Iucru pe timp
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind
aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti'.

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

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

DIRECTOR EXEC
Simona-Mariana

toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterU

Întocmit:
RASCA

;tat pe site-uI PMB
iediu/avize_arbori_in_consultar&avize_arboh_in_consultare.php, pe data de
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PRIMĂRIA MUNIORULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

CĂTRE,
S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.
Strada Ghiocei, nr. 11, sector 2, 8ucureti

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B.dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: “Branament de gaze naturale pentru imobflul din str. Drumul
Regimentului ; sector 1, 8ucureti"

Ca urmare a cererii depuse de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., înregistrată Ia
P.M.B. cu nr.1697509/11.01.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.201/14.O1.2019, prin care
se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrărfl: “Branşament de
gaze naturale pentru imobflul din str. Drumul Regimentului nr. sector 1, BucuretP', vă
comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.
emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă,

Acord de acces Ia sistemul de distribuţie gaze naturale nr.
Memoriu tehnic, Aviz nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector
1, Clasarea notificărfl nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureti, avize individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA,
E-Distribuţie Muntenia, Luxten, Netcity-Telecom, Telekom Romania Communication SA,
plan de încadrare în zonă), Iucrarea constă în

- realizare bransament de gaze naturale nou, individual, redusă presiune, din
PE 100 SDR 11, Dn 32 mm, cu Iungimea de 4,0 m i a unui post de reglare-măsurare
aferent. BranamentuI proiectat va fi racordat Ia conducta de gaze naturale, redusă
presiune, din PE 100 SDR 11 Dn 180 mm, existentă în carosabilul din str. Drumul
Regimentului, în dreptul imobilului alimentat. Traseul de pozare a branamentuIui
proiectat va fi realizat în domeniul public i va traversa parţial carosabilul ş trotuarul în
dreptul imobilului cu nr. din str. Drumul Regimentului, Ia 1,5 m faţă de Iimita de
proprietate stânga a acestuia.

2. Urmare a verificărfl efectuate pe teren în data de 05.02.2019 s-a constatat
că pe traseul Iucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuti.

In 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

Nr.201I 1697509 I tZ.EEB. 2019
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spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul
favorabil execuţiei Iucrării menţionate.

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

Prezentul aviz este emis in baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul
de Urbanism nr. din 10.09.2018 emis de Primăria Sectorului 1
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.

In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de
acordul administratorului domeniului public in care se specifică condiţiile de Iucru pe timp
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind
aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia lucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

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 spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona- IĘPOPA

o
Întocmit,

Daniela VO NESCU

Red:D.V../ Sex./07.02.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 anq2Q19.u
DIRECŢIA DE MEDIU

1 l FEB. 2019

Către : SC A VI PROD GRUP SRL — prin dI. — solicită ridicarea
exemplarului de la registratura PMB

Spre ştflnţă:
ADP Sector 2 - Şos. Electronicü nr. 44, sector 2

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobŰul situat pe str. Crapului
sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia RM.B. cu nr 1697510/11.01.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr 202/14.012019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind

Q
executarea Iucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobflul situat pe str. Crapuiui
nr. 2, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. a
planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor
de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma
verificărfl efectuate pe teren în data de 01.02.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa
pe o Iungime de 3m, astfel:

• din conducta existentă în carosabilul str. Linului, perpendicular, până Ia
aproximativ 2m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţü.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi in aliniament.
In urma analizărfl dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiutui Bucureşti, vă facem
cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

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

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerü terenului Ia starea iniţială.
In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de

Q acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind
aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia lucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare si stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

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

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări đe defrişare sau
toaletare.

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

ĐIRECTOR EXEC ŞTI
SimonaMarianf%*

pe site-ul PMB — — —

hflpiPwww pmb rirbtutIL/pł1 ‘ med,Wavize arbon w cansultar&avI a,ton in consuhare ptç pe data de

Nr. 202/1697510!

!ntocmit:
E5%4RASCA

Sd, flegina Elisabeta nr 47, cad paştal 050013, seçWr 5, Bucureşti, Ramánia

Tet: 021.305.55.00
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 ppnç2Ç15.u
DIRECŢIA DE MEDIU

1 2. FEB. 2019

Către: SC A VI PROD GRUP SRL — prin dL — solicită ridicarea
exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştflnţă:
Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobflul situat pe str SUozului
sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1697506/11.01.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 209/14.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrărfl: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Sflozului
nr. 8, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a
planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea NotificărU nr, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor
de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în
urma verificării efectuate pe teren în data de 01.02.2019, s-a constatat că Iucrarea se va
executa pe o Iungime de 11 ‚5m, astfel:

din conducta existentă în carosabilul str. Silozului, perpendicular, până la
aproximativ 3,5m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizării dosarului, în conformitate cu 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 lucrărilor menţionate.

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

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de

acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind
aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

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

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

Prezentul aviz yfr51en e valabilitate 1 an de Ia data emiterfl.

DIRECTOR EXECUT', ćrĄ ţ
Simona-Mariana POPiI ‘. lntocmit:

Red:P.R./3ex.-05.02.201 9 pre tul aviz a fost postat pe site-uI FMB
pe data de

Nr. 20911697506/
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PRIMĂRIA MUNIOPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

1 Z FE& 2fli,
Nr. 228,1197711697622,1693376/

Către : DI. — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă:
ADP Sector 2 - Şos. Electronicü nr. 44, sector 2

Referitor Ia Iucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Nemira
sector 2, Bucureti

Referitor Ia cererea dvs., înregistratä Ia P.M.B. cu nr. 1693376/21.12.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 11977/27.12.2018, completată cu documentaţia inregistrată Ia
P.M.B. cu nr. 1697622/14.01.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 228/15.01.2019, prin care
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea IucrărU: Alimentare cu energie electrică a
imobilului situat pe str. Nemira nr. 8 B, sector 2, conform documentaUei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea NotificărU nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile

individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă
comunicăm că, în urma verificărfl efectuate pe teren în data de 01.02.2019, s-a constatat că
Iucrarea se va executa pe o Iungime de 8m, astfel:

• din stâlpul existent, în trotuar, în dreptul imobilului cu nr, B din str. Nemira, prin
trotuar, până Ia aproximativ 5m faţă de Iimita din partea stângă a imobilului
alimentat.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizărfl dosarului, in conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teńtoriul Municipiului Bucureşti, vă facem
cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ultedor emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirü acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de

acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind
aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

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

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

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

DIRECTOR EXECU
Simona-Maria Întocmit

E$AŞASCA,

szto.uI PMB
izo_arbodjn_consuharelavize_artoiţ)i_wnsuhare.płip . pe da!a do
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Nr. 46111701185/.

CĂTRE,
S.C. APA NQVA S.A. BUCUREŞTI
oseaua Tunari nr.60A, clădirea Stefan ceI Mare, etajele 6-9, sector 2 Bucureti

Spre ştiinţă:
Administraţia Străzilor Bucure$i
Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureti

Consiliul Local Sector 3
Directia Servicii Publice
Str. Intrarea Odobesti nr.5-7, sectcr 3, Bucuresti

Obiectul Iucră rii: “înlocuire reţea pubIică
Sihleanu ZamfÎr, sector 3, Bucuresti"

de canalizare pe str. Poet Aiexandru

Având în vedere solicitarea depusă de S.C. APA NOVA S.A. BUCUREŞTI, înregistrată
Ia F.M.B. cu nr.1701185123.01.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.461J25.01.2019, prin care se
solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrării “ĺnlocuire reţea publică de
canalizare pe str. Poet Alexandru Sihleanu Zamfir, sector 3", vă comunicăm următoarele:

1. conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism din
25.07.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic,
Avizul Comisiei de Circulaţie-PMB 7, Aviz de traseu i

emis de flirectia Servicii Primăriei Sector 3, Clasarea Notificării
7 emisă Protecţia Mediului Bucureşti, adresa

emis de Direcţia de Mediu (în prezent expirat),
plan de coordonare avizat de administratorh reţelelor tehnico-edilitare i stradale, plan de
incadrare în zonă), Iucrarea se va executa asUel:

Inlocuirea reţelei publice de canalizare existentă în carosabilul din str.Poet Alexandru
Sihleanu Zamfir, pe traseul existent, din dreptul imobilului cu nr.12 până Ia căminul de inspecţie
existent — CI ex. pe colectowl 150/100 cm din str. Calea CăIăraüor. Lucrările aferente înlocvirü
reţelei de canalizare publică cuprind i inlocuirea racordurilor Ia gurile de scurgere existente,
înlocuirea racordurilor Ia imobilele riverane autorizate, precum i reabilitarea căminelor de
vizitare existente. Lungimea totală a reţelei de canalizare reabilitată va fi de 120,00 m.
Adâncimea medie de pozare va fi de 5,0 m, Iăţimea săpăturH va fi de 0,9 m.

Traseul reţelei de canalizare proiectate va afecta 26,1 m carosabil —asfalt, 5,3 m trotuar
—asfalt, 0,5 m spaţiu verde neamenajat i borduri, Lucrarea se va executa prin săpătură
in anţ deschis.
2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 05.02.2019, s-a constatat că:
- în dreptul imobilului nr. 12 din str. Poet Alexandru Sihleanu Zamfir există aliniament

stradal cu arbori plantaţi în ace!sta.

PRIMĂRIA MUNIOflUWI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

1 2. FEB. 2O1

Publice din cadrul
de Apenţia nentru

Bđ. Regina Elisabeta nr. 47, cod paştal Q5l3, sedor 5, Bucureşti, România

TeI: 02130555,00
http;//www.pmbro
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ĺn urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr304/2009
privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei Iucrării menţionate, astfel:

- In proximitatea arborilor/arbuştilor, săpătura se va executa manual sau utilizând o
tehnologie adaptată condiţiilor din teren care sä nu distrugă sistemul radicular al
materialului dendrologic.

- În timpul iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic
prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia ceI puţin 1 m - 1.5 m faţă de
arborvarbuşti, conform SR 8591/1997 Retele edilitare subterane. Condiţiŕ de amplasare,
evitându-se secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale in jurul arborilor
sau rănirealruperea ramurflor prin manevrarea utilajelor din dotare.

In 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 sau prăbuşirea materialului
dendrologic aflat pe traseul Iucrărfl, aveţi obligaţia inlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Precizăm că in baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de toaletare,
iar Ia finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială, inclusiv refacerea
spaţiilor verzi afectate de Iucrare.

Deoarece lucrările de înlocuire a reţelei publice de canalizare se vor executa pe str.
Poet Alexandru Sihleanu Zamfir, stradă inclusă în Sit 1, înscris pe Lista Monumentelor Istorice
— poz.188- cod LMI 2015/B — II —s-B-17910, prezentul aviz este valabil numai în prezenţa
avizului emis de Ministerul Culturfl i Identităţii Naţionale.

Beneficiarul ş executantul Iucrării sunt direct răspunzători de execuţia Iucrărilor i de
respectarea condiţülor din prezentul aviz.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de
Urbanism nr. 562R/1637376 din 25.07.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună
cu planul anexă- vizat spre neschimbare, Pentru orice modificare apărută in traseul iucrării
ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitărH revizuirii acestuia înainte de începerea
execuÇiei Iucrării.

Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz va fi sancţionată conform art4, Iit. b)
din Anexa nr. l Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţülor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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

na POPA

o

Întocmit,
Daniela VOINESCU

Dý
?Oşg

DIRECTOR EXECUTIV,

Red:D.v./4ex/07.02.201 9 prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
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PRIMĂRIA MUNIOPIULUI BUCUREŞ11 ropanc2O19.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

I% ŕEO 2019
Nr. 464,10788,1104711675863, 1679064, 1701416!

CĂTR Ę
S.C. MIRAL INSTAL COMPANY SRL
Aleea Marius Emanoil Buteică nr.18-20, Bucuresti

Spre ştiinţă
PRIMARIA SECTORULUI 3 BUCURESTI
Direcţia Administrarea Domeniului Public
Strada Intrarea Odobesti nr.5-7, sector 3, Bucuresti

( Spaţiu verde din spateie blocului N1- Str. Baba Novac nr. 10)

Având în vedere solicitarea depusă de S.C. MIRAL INSTAL COMPANY SRL.,
înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1675863/31.10.2018 i Ia Direcţia de Mediu cu
nr.10788/01.112018, completată cu documentaţia înregistrată Ia P.M.B. cu nr.
1679064/09.11.2018 i nr. 1701416/23.01.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu
nr1(c4/12.11.2018 ş cu nr. 464/25.01.2019, prin care se solicită emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi pe spaţiul verde din spatele blocului
N1 — str Baba Novac, arbori care împiedică executarea “IucrărUor de construcţii în vederea
extinderü reţelei de canalizare pluvială pentru incinta situată Ia adresa potaIă str. Eufrosina
Popescu nr. 61, sector 3", vă comunicăm următoarele:

1 . Conform documentaţiei depuse ( Certificat de Urbanism nr. din
18.07.2018 emis de Primăria Municipiului Bucuresti împreună cu planul anexă, Aviz de
principiu nr din 22.03.2018 emis de Apa Nova SA, Clasarea

Q notificării nr, emisă de Agenţia pentru Frotecţia Mediului Bucureti, Aviz
de traseu nr. emis de Direcţia Administrarea Domeniului Public din cadrul
Primăriei Sector 3 Bucuresti, Aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucuresti,
Memoriu tehnic, PIan coordonator avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare),
Iucrarea se va realiza astfel:

- Extindere reţea de canalizare pluvială pozată subteran, realizată din tuburi PVC
De 315 SN8 pe un traseu care străbate carosabilul ş aleile de acces Ia blocurile
nr.27, M3 ş N1, aleea de acces dintre str Ion Ţuculescu, prin spaţiul verde din
spatele blocului N1 din str. Baba Novac nr.10, pänă Ia căminul de inspecţie
aferent reţelei publice de canalřzare existentă pe str. Baba Novac Ia intersecţia
cu str. tefan Nicolau, Se vor monta pe canalizarea propusă guri de scurgere cu
racord de FVC Dn 200mm i cămine de canalizare. Săpătura de pozare a
conductei proiectate se va executa pe o Iăţime de 1,10 m, realizată mecanizat ş
manual. Lungimea reţelei principale de PVC De 315 mm va fi de 224 m, iar
racordurile la gurile de scurgere PVC 20Qm. Iungime totală de 105 m.

2
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Proiectul se va realiza odată cu realizarea proiectului de amenajare tramă
stradală din str. Eufrosina Popescu nr.61, sector 3.

2. La verificărilor efectuate în teren din data de 26.11.2018 i 28.11.2018, s-a
constatat că traseul Iucrărfl afectează spaţiul verde (plantat cu iarbă) din spatele blocului N1
din strada Baba Novac nr.10 i arbori situaţi în spaţiul verde ( Ia ieirea traseului spre aleea
de acces dintre blocurile N1 i T1.

3, In urma analizării documentaţiei depuse, a vedficăńlor efectuate în teren i a
rezoluflei emise în cadrul edinţei Comisiei de Ecologie I Protecţia Mediului din cadrul
P.M.B, din data de 30.01.2019, în baza Legii 24/2007 privind reglementarea ş
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările si completările
ulterioare, i în baza prevederilor H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de
Protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucuresti, se avizează:

Defriare cu extragerea rădăcinilor:
Arbori care prin amplasament împiedică executarea Iucrărilor de extindere reţea publică de
canalizare pluvială pentru amplasamentul din str. Eufrosina Popescu nr.61, sector3:

- 1 ex. Acer sp. (ar[ar), 0=10 cm, h=3-4 m,
- 1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar), 0=10 cm, h=3-4 m,
- 1 ex. Pinus sp. (pin), 0=15 cm, h=3-4 m, înclinat,
Total: 3 ex. arbori

Transplantare:
- 1 ex. arbust din specia Hibiscus, h=1-1 5m.

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija
administratorului Iegal aI terenului pe care se află arborii, respectiv Primăria Sectorului 3
prin Direcţia Administrarea Domeniului Public, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu
bloca aleile/căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărfl
construcţiilor din jur ş a Iinfllor aeriene.

Menţionăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa
bunurilor i a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea executărU 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 spaţUlor verzi pe teritoriul
Municipiului Bucureti.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului I refacerea fondului vegetal, in baza
prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborilor avizaţi spre defrişare, aveţi
obligaţia plantării a 3 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu circumferinta de 20-24
cm şi inălţimea corespunzătoare acestora în funcţie de specie (raport de plantare (3
1:1), cu respectarea Protocolului de plantare nr ‚ înregistrat Ia Direcţia de
Mediu cu nr.464/25.01.2019.

Arborii se vor planta în perioada optimă de plantare din primăvara anului 2019 —

toamna anului 2019.
Lucrările de transplantare se vor executa, de asemenea, prin grija administratorului

Iegal aI terenului pe care se află arboriWarbustul, care va stabili I Iocaţia unde va fi
transplantat arbustul.

La finalizareai recepţia lucrărilor de plantare/transplantare, conform art.9 alin.5 din
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, administratorul Iegal al terenului are obligaţia de a anunţa Dhecţia
de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz
contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act normativ.
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În cazul rezilierU Protocolului de plantare nr. beneficiarul
avizului/administratorul Iegal aI terenului are obligaţia de a anunţa în scris, Direcţia de
Mediu.

La finalizarea Iucrărilor de construire aferente extinderii reţelei de canalizare pluvială
se va reface suprafaţa de spaţiul verde afectat de Iucrare, Este interzis reducerea suprafeţei
de spaţiu verde.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare, cu extragerea rădăcinUor - 3 ex.arbori,viabiIi;
Transplantare, - 1 ex. arbust Hibiscus.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana P

Întocmit,

Danie7ľescu

0
Red: D.V./3 ex/07.02.2019
— prezentul aviz aťost postat pe site- uI PMB.

http://www.pmbro/instLtutii/primaria/directii/directta mediu/avize arboń in consultarę/pvize artori in consuttare,oho. oe

ę
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PRIMĂRIAMUNJaPIULUI BUCUREŞ11 [ç:mSç,?9j2ęą
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr.196! 1697423!
15. FEB. 2019

CĂTRE,
S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
prin

Spre ştflnţă:
ADMINISTRAŢIA STRAZILOR BUCUREŞTI
Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, 8ucureti

PRIMĂRIA SECTORULUI 5
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 5
Str, Fabrica de Chibrituri nr.9-1 1, sector 5, Bucuresti

Obiectul Iucrărü: ‘Álimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada
Sfântul Elefterie sector 5, Bucureşti"

Având în vedere solicitarea depusă de pentru S.C. E-DISTRIBUŢIE
MUNTENIA S.A., înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1697423/11.O1.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.196/14.O1.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea
IucrărU: TMAlimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Sfântul Eĺefterie nr ‚ sector
5, Bucureti", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei anexate Ia solicitare (Certificat de Urbanism nr.
emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de

vânzare-cumpărare autentiticat sub nr. ‚ Aviz tehnic de racordare pentru
nr. i Fia de soluţie aferentă emise de E-Distribuţie Muntenia S.A, Aviz de
traseu nr. emis de Administraţia Străzilor Bucuresti, Clasarea Notificărń
nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Acord nr.

emis de ADP S5- Primăria Sector 5, avizele individuale emise de
administratorii reţelelor tehnico-edilitare i planurile anexă Ia acestea1 plan de încadrare În zonă),
Iucrarea constă în:

realizare extindere reţea electrică prin pozarea subterană a unui cablu
electric trifazat,JT - tip 3x150÷95N, pe un traseu de Iungime 171 m în domeniul public. Traseul
reţelei electrice propuse va porni din postul de transformare — PTS 224 existent în trotuarul din
str Sf. Elefterîe, în dreptul imobilului cu nr. ‚ va continua prin trotuarul numerelor potaIe pare,
apoi va subtraversa prin foraj orizontal carosabilul str. M. Butoianu, apoi prin trotuarul nr.pare
până in dreptul imdwilului cu nr, din str Sf.Elefterie, unde va subtraversa prin foraj orizontal
carosabilul str. Sf.Elefterie, imobilului până în dreptul imobilului alimentat Ia noul BMPT ce va fi
montat încinta imobilului, în vecinătatea Iimitei de proprietate dreapta a acesteia.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 05.02.2019 s-a constatat că în
proximitatea traseului reţelei electrice propuse, respectiv în trotuarul nr, pare din str. Sf. Elefterie
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exisă aliniament stradal format din aóori plantaţi în alveole. În proximitatea traseului s-a
inventariat:

- 4 ex. Tilia sp.(tei) cu circumferinţa trunchiului 95 cm, înălţimea de 10-12 m, in dreptul
imobilului nr.48,

- 3 ex. puieţi din specia Tilia, în dreptul imobilelor 52, 54;
- 1 ex. Acer sp.( arţar), cu circumferinţa trunchiului 95 cm, înălţimea de 10-12 m,
- 1 ex. Platanus sp. (platan), circumferinţa trunchiului 60 cm, înălţimea de 10-12 m.

În urma anaUzărü documentaţiei depuse si a constatărilor 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 conditionat executiei Iucrării
mentionate.

In execuţia Iucrărilor se vor respecta următoarele condiţii:
- ĺn proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o

tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI materialului
dendrologic.

- În timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic
prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia ceI puţin 1,0 m faţă de arbori, conform
SR 8591/1997 Reţeĺe edilitare subterane, Condiţii de ampĺasare;

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

In 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 sau prăbuşirea materialului
dendrologic aflat pe traseul Iucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea
contravalorfl eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de toaletare, iar
Ia finalizarea lucrărü aveţi obligatja aducerii terenului Ia starea iniţială.

In cazul in care execuţia Iucrărilor se realizează în perioada 15 Noiembrie — 15 Martie,
prezentul aviz este valabil doar in prezenţa avizului de traseu emis de administratorul domeniului
public unde se execută Iucrarea, aviz care va conţine condiţiile de Iucru pe timp friguros
prezentate în Anexa nr.3 Ia H.C.G.M.B. nr220/2018 pentru aprobarea Normelor privind avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de
pe teritoriul Municipiului Bucureti.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de
Urbanism nr. din 22.10.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună
cu planul anexă — vizat spre neschimbare i este valabil numai în prezenţa avizului Ministerului
Culturii i Identităţii Naţionale.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrărü ulterior emiterii acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii acestuia inainte de începerea execuţiei Iucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform arŁ4, 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 este valabil 1 an de Ia data emiterii.

DIRECJOREXECUTIV,
‚-\%çUA t?Üł,

Sim&larâija POPA

1 FER. 2anie'ŢrLscu

Red:O.v.J3ex./.O8.02.201 9 - prezentul aviz a fost pestat pe site-uI PMB
hţttj/www.iibr/institutWpdmarîafdirecbi/directja mediWavize aibod in consulr&avize arbod in consufare.php
pe data da
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

Către : SC M&D CONS INVESTITII SRL — prin dI.

Referitor Ia Iucrarea: Alimentare cu energie electdcă a imobiluiui cu
B-dul Timisoara ‘, sector 6, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1697921/14.01.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 230/15.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind

p executarea Iucrării: „Alimentare cu energie electrică a imobflului cu adresa B-dul Timişoara
nr. 103 P, sector 6", conform documentaţiei depuse (C.U. nr

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării
nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de
coordonare reţele edilitare, acord ADPDU sector 6), vă comunicăm că, în urma verificării
efectuate pe teren în data de 01.02.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa pe o
Iungime de 500m(170m domeniul public + 380m domeniul privat), astfel:

• din cablul existent în Aleea Domnioara Pogany, continuă pe drumul de servitute,
până Ia aproximativ 15m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii.

• in vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetaţie spontană.
Tn urma analizării dosarului, în conformitate cu 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii i Identităţii

( Naţionale, iar în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit
de acordul administratorului domeniului public in care se specifică condiţiile de Iucru pe
timp friguros, conform celor speciflcate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind
aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure$i.

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

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

Nr. 230116979211

Spre ştiinţă: Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr 9, sector 6

adresa

toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiteńi

DIRECTOR EXEC
Sîmona-Maria Întocmŕt:

RASCA

postat pe site-uI PMS
tiamediu/avize_arboń_in_consuItareJavize_arborijn_consuItarephp pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU
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Către : SC M&D CONS INVESTIŢII SRL - prin

Spre ştiinţă: Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6
íntrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6

Referitor la Iucrarea: Extindere reţea electrică subterană pe Drumul OsieĄ sector 6,
Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1697943/14.01.2019 şi Ia
Direcţía de Mediu cu nr. 232/15.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind

Q
executarea Iucrării: „Extindere reţea electrică subterană pe Drumul OsieĄ sector 6', conform
documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a planurilor anexate şi
Memoriului tehnic, Clasarea Notiflcării nr, emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de coordonare reţele edilitare, acord ADFDU sector 6),
vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 01.02.2019, s-a constatat
că Iucrarea se va executa pe o Iungime de 710m, astíel:

• din PC existent Iăngă restaurantul McDonald"s pe Drumul Osiei pe partea
imobilelor cu nr, pare până Ia Iimita administrative teritoriaiă a Municipiului
Bucureti cu Localitatea Rosu, comuna Ghiajna.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetaţie spontană.
Tn urma analizării dosarului, în conformitate cu 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii i Identităţii

Naţionale, iar în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentui aviz este valabil numai însoţit
de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe
timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind
aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare ş stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

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

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

Prezentul aviz de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.Ľ;.
DIRECTOR EXEC(*IV,
Simona-Mariana

2%Arc 3
Red:P.R./3ex.-12.02.2019- dtezpfMaqiątat pe site-uI PMB

pe data de
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PRIMĂR]A MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

fl. VLD. ui;

Către : SC M&D CONS INVESTIŢII SRL — prin c
Str Turda nr. 127, bI. 2, sc. 2, ap. 37, sector 1

Spre ştiinţă
Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobilului
Louis Calderon )‚ sector 2, Bucureşti

situat pe str. Jean

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1697931/14.01.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 236/15.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: AIimentarea cu energie electrică a imobflului situat pe str Jean Louis
Calderon nr 80, sector 2", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 695Ri1658533 din
04.10.2018, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notiflcării
nr. 21444/02.11.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de
coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Adminstraţia Străzilor), vă comunicăm
că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 01.02.2019, s-a constatat că Iucrarea se
va executa pe o Iungime de 60m, astfel:

• din PTS 57 existent în trotuarul adiacent parcului Grădina Icoanei, prin trotuarul nr.
impare aI str Jean Louis Calderon, subtraversează str. Jean Louis Calderon, până Ia
Iimita din partea dreaptă a Iimitei de proprietate.

• fără afectarea vegetaţiei existente în vecinătatea traseului Iucrării.
În timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului Iucrării) de 1 m—1 .5m, conform
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

(‚ł Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizănd o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialuiui dendrologic. În timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor 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, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseuiui

Nr. 236/16979311

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

TeI: 021.305.55.00
http:/Iw.pmb.ro



lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei
lucrărilor menţionate.

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.
Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii i ldentităţii

Naţionale, iar în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit
de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe
timp fńguros, conform celor speďlficate in Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind
aprobarea “Normelor pentru avizarea, autońzarea, coordonarea ş execuţia lucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare si stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

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

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiteńi.

Întocmit:
3aPARASCA

o

1 & FE. D19

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Red:RR.i3ex.-12.02.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
• pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 romanio2O]9.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

15, FF8. 2019

Către : SC SIDO UNION PROPERTIES SRL — prin — solicită ridicarea
exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştflnţă:
Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1

Referitor Ia lucrarea: Extinderea reţelei publice de apă potabUă până Ia imobilul din
str. Braov i L, sector 6, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1698011/14.01.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 237/15.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Extínderea reţelei publice de apă potabilă până Ia imobiluĺ din
str. Braov nr 25 L, sector 6", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificărfl
nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de
coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm
că, în urma verificărfl efectuate pe teren în data de 07.02.2019, s-a constatat că lucrarea se
va executa pe o Iungime de 194m, astfel:

• din conducta existentă Ia intersecţia str. Braov cu Prelungirea Ghencea, prin
carosabilul str. Braov pe partea nr. impare, până în dreptul imobilului alimentat.

• se execută 2 branamente i 2 hidranţi de incendiu.
• !ără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.

In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă
de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului Iucrării) de 1 m—1 .5m, conform

r prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

(J Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănire&ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

In cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborfl din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular aI acestora, defrłşarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

Nr. 237116980111
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Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirfl exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventuaielor prejudicü produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei
Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obiigaţia
soflcitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerfl terenului Ia starea iniţială.
in perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabfl numai însoţit de

acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind
aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

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

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 emiterH.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Maria,ha POPA

IntocmU:

NZQą
0—ç\(

Red:P.R./3ex.-12.02.2019 - pre2entuí aviz a Içst postat pe site-uI PMB
pe data de
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PRIMĂRJA MUNIflUWI BUCUREŞfl
DIRECŢIA DE MEDIU

CĂTRE,
S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L.
Strada Justiţiei nr. 58-60, parter, apt4, 040119, sector 4, Bucuresti

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 2
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
os. Electronicii, nr. 44, sector 2, Bucuresti

Obiectul Iucrării: “Extindere reţea electrică în vederea aiimentării cu energie
electrică a imobflului situat pe strada Fibrei ‚ sector 2"

Având în vedere solicitarea depusă de S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTEANIA S.A. prin
— împuternicit aI S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L,

înregistrată Ia Primăria Municipiului Bucureti cu nr. 1698462/15.01.2019 i Ia Direcţia de Mediu
cu nr,259/16.01.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea
Iucrării: “Extindere reţea electrică în vederea alimentărü cu energie electrică a imobUu/ui
situat pe strada Fibrei nr 18-24, sector 2' vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei anexate Ia solicitare: (Certificat de Urbanism nr
emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexá, Contract de

vânzare cu încheierea de autentificare nr ‚ Fia de soluţie nr.
emisă de E-Distribuţie Muntenia S.A, Memoriu tehnic, Clasarea NotificărH

nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucuresti, Aviz nr.
emis de ADP Sector 2, PIan de coordonare avizat de administratorii

reţelelor tehnico-edilitare, plan de mncadrare în zonă), Iucrarea constă în:
realizarea unui racord electric prin montarea unui cablu de tip 3x150+95N, pe un

traseu de Iungime 195 m, care porneste din postul de transformare PT5142 existent pe strada
Turnul Eiffel, in trotuarul nr. impare, va continua prin trotuarul nr. impare din str. Turnul Eiffel
apoi prin trotuarul nr, pare din str. Fibrei, până Ia imobilul cu nr ‚ Ia firida de distribuţie i
contorizare — FDCP 16M÷1T, care va fi amplasată pe proprietatea beneficiarului, Ia Iimita de
proprietate. Pozarea cablului electric se va realiza Ia adâncimea de 0,9 m, în anţ cu Iăţimea de
0,4 m-0,5 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 05.02.2019 s-a constatat că în
trotuarul nr. pimpare din str. Turnul EiffeI există:

- 1 ex. puiet, h=2,5 m,
- 1 ex. Acer sp. (arţar), cu diametrul de 90-1 00 cm, h= 12-15 m, în dreptul imobilului cu

nr.

Nr.259ţ1698462 ( LUW

- 1 ex. Tilia sp. (tei), cu diametrul de 25-30 cm, h=8-9 m;

Bd. Pegina Elisabeta nr. 47, cod paştal 050013, seclor 5, Bucureşti, România
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În urma analizărü documentaţiei depuse i a
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul
menţionate.

In execuţia Iucrărilor se vor respecta următoarele condiţU:
- In proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau

utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul
radicular aI materialului dendrologic.

- In timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia ceI puţin 1,0 m
faţă de arbori, conform SR 8591/1997 Reţeĺe edilitare subterane, Condiţii de amplasare;

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

In 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 sau
prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul Iucrării, aveţi obligaţia înlocuirU
exemplarelor uscate şi suportarea contravalorfl eventualelor prejudicii produse prin
prăbuşirea acestora.

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

In cazul în care execuţia Iucrărilor se realizează în perioada 15 Noiembrie — 15 Martie,
prezentul aviz este valabil doar în prezenţa avizului de traseu emis de administratorul domeniului
public unde se execută Iucrarea, aviz care va conţine condîţiile de Iucru pe timp friguros
prezentate in Anexa nr.3 Ia H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru aprobarea Normelor privind avizarea,
autorizarea, coordonarea si execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edihtare i stradale) de
pe teritoriul Municipiului Bucureti.

Prezentul aviz este emis in baza şi cu respectarea celor specificate in Certificatul de
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună
cu planul anexă — vizat spre neschimbare. Fentru orice mod Wcare apărută în traseul Iucrării
ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea
execuţiei Iucrărfl.

Nerespectarea celor menţionate in 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 este valabil 1 an de Ia data emiterii.

intocmit,
Daniela VOINESCU

13.FEfl-
fled:D.V../3ex/.13.02.201 9 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
httpi/www.pmbsoRnstitutiilpńmad&ďrecWdirectia mediWavize arboii in consultare/avize wtod in consuhare.php
pe data de

constatărilor din teren, în conformitate cu
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
favorabil conditionat executiei Iucrării

DIRECTOR EXECUTIV

Simoi
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

15. FEB. 2019

Către : SC SERVICII ENERGETICE MUNTENIA SA
Str. Costin Neniţescu nr. 5-9, et. 1-3, sector 6

Spre ştiinţă:
Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6

Referitor Ia Iucrarea: Alimentarea cu energie electńcă i devierea reţelelor LES jt din
vecinătatea imobilului situat pe Drumul Taberei ... ‚ sector 6, Bucureşű

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1704031/31.01.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 665/01.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Aümentarea cu energie electrică I devierea reţelelor LES jt din
vecinătatea imobilului situat pe Drumul Taberei nr. 24 A, sector 6", conform documentaţiei
depuse (C.U. nr. ‚ cu prelungirea valabilităţii până pe data de

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notiflcării
nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de
coordonare reţele edilitare, Acord ADPDU sector 6), vă comunicăm că, în urma verificării
efectuate pe teren în data de 11.02.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa pe o
Iungime de 150m, astfel:

• devierea reţelei se va face Ia Iimita de proprietate a fostului cinematograf (imobilul
situat pe Drumul Taberei nr. 24 A), pe aleile de acces/pietonale i parţial spaţiu verde
din vecinătatea imobilului, până Ia CS-uI proiectat încastrat în zidăria clădirii Ia Iimita
din zona estică a imobilului.

• fără afectarea vegetaţiei existente în vecinătatea traseului Iucrării.
În timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului Iucrării) de 1 m—1 .5m, conform
prevederiior SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialuiui dendrologic. În timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor 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, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Nr. 665117040311
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Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei
Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului ia starea iniţială.
In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de

acordul administratoruiui domeniului pubiic în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp
friguros, conform celor specWcate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind
aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure$i".

Nerespectarea celor menţionate în prezentui aviz de specialitate, va fi sancţionată
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, art4, Iit.b.

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.

DIRECTQR EXECUTJV,
Simona-Mari na POPA

đćt !ntocmit:
Exp. Roxané PARASCA

1 i FEB. 2019

o
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PRJMĂRIA MUMflPIULUJ BUWREŞH
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr.233, 936 11707048, 1697939/ J.9PF.E& 2019

CĂTRE,
S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C. M&D CONS INVESTIŢII S.R.L.

Spre ştiinţă: -

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

Obiectul Iucrării: ‘Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada
George Enescu r sector 1"

Având în vedere solicitarea depusă de S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTEANIA S.A.
prin — împuternicit aI S.C. M&D CONS INVESTIŢII S.R.L,
înregistrată Ia Primăria Municipiului Bucureti cu nr. 1697939/14.01.2019 i Ia Direcţia
de Mediu cu nr.233/15.01.2019 i compietată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu
nr 1707048/08.02.2019 ş Ia Direcţia de Mediu cu nr.936/11.02.2019, prin care se
solicită emiterea avizuiui de specialitate privind executarea Iucrării: “ Alimentare cu
energie electrică a imobflului situat pe strada George Enescu nr ‚ sector 1 ‘ vă
comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei anexate Ia so]icitare: (Cedificat de Urbanism nr.
emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul

anexă, Memoriu justificativ, Fia de soluţie nr emisă de B
Distribuţie Muntenia S.A1 Ciasarea Notificării nr, emisă de Agenţia
pentru Protecţia Mediului Bucuresti, Aviz de traseu nr. emis de
Administraţia Străzilor Bucureti, PIan de coordonare avizat de administratorii reţelelor
tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), iucrarea constă în:

• realizarea unui branament electric de JT prin montarea unui cablu de tip
3x150+95N, pozat subteran, pe un traseu de Iungime 140 m (din care 130 m în
domeniui public), care pornete din postul de transformare PTS 1053 existent (în aleea
din faţa blocului Eva- b.dul Magheru), va străbate aleea spre str. George Enescu până Ia
trotuarul din Iateralul blocului Eva, apoi prin trotuarul din proximitatea spaţiului verde din
spatele blocului Eva. Traseul va continua prin subtraversarea str. Nicolae Golescu, apoi
prin trotuawl nr, pare din str. George Enescu până în dreptul imobilului alimentat, Ia
gangul de acces în incinta proprietăţii cu nr ‚ unde se va monta cutia stradală
proiectată. CabluI electric proiectat va fi pozat subteran, în trotuar Ia adâncimea de 0,9 m
i lăţimea profiiului anţuIui de pozare de 0,4 m, iar Ia subtraversări adâncimea de
pozare va fi de 1,2 m, Iăţime profil anţ de pozare de 0,4 m.
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2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 05.02.2019 s-a constatat că
nu există vegetaţie pe traseul branamentuIui electric. In proximitatea traseului există
spaţiu verde îngrădit aferent blocului Eva, cu arbori plantaţi în acesta.

In urma analizării documentaţiei depuse i a constatărilor din teren, în contormitate cu
H.C.G.M.B. nr.30412009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil conditionat executiei Iucrării
menţionate.

In execuţia Iucrărilor se vor respecta următoarele condiţii:
- In proximitatea arborilor din proximitatea traseului, săpătura se va executa

manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţUlor din teren care să nu distrugă
sistemul radicular aI materialului đendrologic.

- In timpul lucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia ceI puţin 1,0 m
faţă de arboń, conform SR 8591/1997 Reţele edUitare subterane, Condiţii de amplasare;

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

In 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 Ia finalizarea Iucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea
materialului dendrologic aflat pe traseul Iucrării, aveţi obligaţia înlocuirfl exemplarelor
uscate şi suportarea contravalorh eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea
acestora.

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

In cazul în care execuţia Iucrărilor se realizează în perioada 15 Noiembrie — 15
Martie, prezentul aviz este valabil doar în prezenţa avizului de traseu emis de
administratowl domeniului public unde se execută Iucrarea, aviz care va conţine condiţiile
de Iucru pe timp friguros prezentate în Anexa nr.3 Ia H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru
aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia lucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare I stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul
de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti
împreună cu planul anexă — vizat spre neschimbare. Pentru orice modificare apărută în
traseul Iucrărfl ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirfl acestuia
înainte de începerea execuţiei Iucrării. Q

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 spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz este valabil 1 an de Ia data emiterii i numai în prezenţa
avizului emis đe Ministerul Culturii i Identităţii Naţionale.

DIRECTQRXECUTIV,
*

Simona aria a,POPA

15. FEB. 2019

fntocmÉt,
Daniela voirşscu

Red:D.V../3ex./.14.02.2019 prezentul aviz a fost postat pe situI PMB
hflpi/ww.omb.rojinsUtubWwbna,iadjrecWrecUa mediWavize alboŘ in consĂtar&avize aiboii in consultwe.nhn
pe data de
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PRIMĂRIA MUNIPIUWI BUCUREŞR rçpç?9J2ęą
DIRECŢIA DE MEDIU

0. b Lűid

Către: SC Best Electroproiect &R.L. — solicită rídicarea exemplarului de Ia
registratura PMB
pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA

Spre ştiinţă:
ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Alimentare cu energie eíectrică a imobflului cu adresa .os. ChitiIei
nr. sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1698464/15.01.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 260/16.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa os. Chitilei
nr. 251 A, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificărfl nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de

coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în
urma verificării efectuate pe teren în data de 07.02.2019, s-a constatat că Iucrarea se va
executa pe o Iungime de 243m, astfel:

• din PT 5030 existent, continuă prin trotuarul nr. impare aI str Lectorului,
subtraversează str. Racordărfl, apoi prin trotuarul nr. impare aI str. Racordărfl,
până Ia Iimita din partea dreaptă a proprietăţii.

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.
In timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului IucrărU) de lm—1.5m, conform
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, in dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrărfl, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adapta!ă condiţhlor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănireairuperea ramurilor arborilor 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, defrisarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

Nr. 260/1698464/

Bd. Regina Eisabeta nr. 47. cod pcştal 050013. sector 5, BucureştL Románia
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Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii

eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.
Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei

lucrărilor menţionate.
Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterfl prezentului aviz, aveţi obligaţia

solicitărU revizuirü avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de

acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp

friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind

aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia lucrărilor de

infrastructură (tehnico-edilitare si stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti'.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

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

teritoriul Municipiului Bucureşti, ad.4, lit.b.
Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau

toaletare.
Pťezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la

DIRECTOR EXECUTIV,
Simonadlcląriąna. POPA

b - -

-

* c.» ‚
N, .Ç'7

Întocmit
EXPARASCA

& FEB. 2019

data emiterii.

Red:P.RJ3ex.-13.022019 . prezentul aviz a fost postat po she-uI PMB
• pe ďata đe
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PRMĂRIA MUNIUPIULUI BUWREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 261/1698465! 1 D IELL LUii

Către : SC Best Electroproiect S.R.L. — solicită ridicarea exemplarului de Ia
registratura PMB
pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA

Spre ştünţă:
ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobflului cu adresa str. Mineniei
sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1698465/15.01.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 261/16.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrărfl: „Aümentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Minewei
nr. 26, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a
planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificărh nr. emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti1 PIan de coordonare reţele edilitare, aviz de
traseu emis de ADP sector 1)' vă comunicăm că, în urma verificărU efectuate pe teren in
data de 37.02.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa pe o Iungime de 90m, astfel:

• din PT 1250 existent prin trotuarul nr. impare aI str. Minervei, subtraversează
str. Bacului, continua prin trotuarul nr. impare aI str. Minervei, subtraversează
str. Minerva, până Ia Iimita din partea stângă a proprietăţfl.

• !ără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.
ln timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului Iucrării) de lm—1.5m, conform

C
prevederilor SR 8591ĺ1997 Reţele edilitare subterane. condiţü de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrărfl, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţUlor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănire&ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

In cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular aI acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că in cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

Bd. Regina Elisabeta nr. 47. cad paştal 05C013, sector 5, Bucureşti. Romănia
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IucrărH, veţi avea obligaţia înlocuirii exempiareior uscate şi suportarea contravalorii
eventuaieior prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei
Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modiřicarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea iucrărilor aveţi obiigaţia aducerii terenului ia starea iniţială.
In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este vaiabii numai insoţit de

acordul administratowlui domeniului pubflc în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind
aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiuiui Bucureti".

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

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

Prezentul aviz are termen de valabiiitate 1 an de Ia data emiterfl.

Întocmit
e

xaPARASCA

15. FEB. 2U39

o

DIRECTOR EXECUTIV,
POPA

Red:P.R./3ex.-13.02.201 9 . prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞfl oan2Oi9.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. ÚűJT178Í1698209,1681027I 19. FEB. vr

Către : SC POWERTEC PROIECT SRL
B-duţ Banu Manta nr. 2, ap. 5, mansardă, sector 1

Spre ştiinţă: PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public
Intrarea Qdobeti nr. 5-7, sector 3

Referitor Ia Iucrarea: Extindere reţea electrică in vederea alimentărü cu energie eĺectrică
a imobUului situat pe Aleea Barajul Iezeru sector 3, Bucureşti

Reteritor la cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1681027/15.11.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 11178/16.11.2018, completată cu documentaţia înregistrată Ia
P.M.B. cu nr. 1698209/15.01.2019 şí Ia Direcţia de Mediu cu nr. 266/16.01.2019, prin care
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării: Extindere reţea electrică în
vederea alimentărű cu energie electrică a imobilului situat pe Aleea Barajul Iezeru nr. 8,
sector 3", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a
planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, FIan de coordonare reţele edilitare, aviz PS 3),
vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 07.02.2019, s-a constatat
că Iucrarea se va executa pe o Iungime de 165m, astfel:

• din PTS 1388 existent în spaţiu verde Iateral stânga bloc nr. 9 de pe Aleea Barajul
Bicazului, parţial prin spaţiu verde, continua prin carosabilul aleii Barajul Bicaz din
aptele blocului, apoi prin trotuarul aIeU Barajul Iezeru ‚ până Ia aproximativ 16m faţă
de limita din partea stângă a proprietăţii.

• fără afectarea vegetaţiei existente în spaţiu verde i parcare din vecinătatea traseului
Iucrării.

C In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă
de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului Iucrării) de lm—1.5m, conform
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţfllor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. In timpul lucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănire&ruperea ramurilor 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 al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii
meteo nefavorabile.

Bd. Regina Elisabeta nr 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
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Precjzăm că în cazui în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
Iucrărh, veţi avea obligaţia înlocuirfl exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei
Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii avizului înainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de

acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţUle de Iucw pe timp
friguros, conform celor specificate in Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind
aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

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

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

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

DIRECTOR ‚EKEĘUTW,
Simona- ana P

!ntocmit:
ExqaPSCA

Red:PR./3ex.-1302.201 9 - prezentul aviz a fost postat pe sile-uI PMB

htJí.pmb.insmutípdmańWdirectiVdirecHamediWavize.arboń_in_consultarWavim_aibodJn_consuRarephp pe daţa de
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PRIMĂRIA MUNIcIPIULUI BUCUREŞ11 ropnţc293.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

19. FEB. 2ü;p
Către : DL — prin DI. — solicită
ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştUnţă:
PS5 — Direcţia Generală Operaţiuni - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5

Referitor Ia Iucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str Costache
Negri ‚ sector 5, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ja P.M.B. cu nr. 1692060/19.12.2018 şi la Direcţia
de Mediu cu nr. 11930/20.12.2018, completată cu documentaţia înregistrată Ia P.M.B. cu nr.
1698131/15.01.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 267/16.01.2019, prin care solicitaţi avizul de
specialitate privind executarea Iucrărü: ‚Aĺimentare cu energie electrică a imobŰului situat pe
str Cosiache Negri nr. 18 A, sector 5",conform documentaüei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificărfl nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile

individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 5), vă
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 07.02.2019, s-a constatat că
Iucrarea se va executa pe o Iungime de 4m, astfel:

• din cablul existent în trotuarul str. Costache Negri, până Ia Iimita din partea stângă a
proprietăţH.

• în vecinătatea traseului lucrărfl nu există arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele

de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul
favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

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

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerfl terenului Ia starea iniţială.
Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii i Identităţii

Naţionale, iar în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea
»Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea si execuţia Iucrărilor de infrastructură
(tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

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

Menţionăm că in baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterfl.

DIRECTOR EXEOWĂMt
Simona-Maria'ŁPQPA \ Întocmit:

Exp5j,%RASCA
a fpostat pe site-uI PMB — 73.

pe data de

Nr. 267,1193011698131,16920601
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PRJMĂRIA MUNIcIPIULUI BUCUREŞfl ţornpnio2O1.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

CĂTRE,
S.C. DENTOTAL HOSPITALITY S.R.L.
Strada Tohani nr.2, bL33, sc.3, et.5, ap.1 11, sector 4, Bucułesti

Spre ştünţă:
ADMINISTRAŢIA STRAZILQR BUCUREŞTI
Strada Domniţa Ancuţa nr.1. sector 1, Bucureti

Referitor Ia Iucrarea: “8ranament apă potabilă i racord de canal pentru imobUul
din strada tirbei Vodă sector 1, Bucureti"

Ca urmare a cererii depuse de S.C. DENTOTAL HOSPITALITY S.R.L.,
înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1699214/17.01.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.321/1B.01.2019, prin care se soiicită emiterea avizului de specialitate privind
executarea Iucrării: “ Branament apă potabflă i racord de canal pentru imobUul din
strada Stirbei Vodă nr.146, sector 1", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr
din 17.05.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu pianul anexă, Aviz
tehnic definitiv nr. emis de Apa Nova Bucureti, Memoriu
justificativ, Contract de vânzare, Aviz nr. emis de Administraţia Străzilor
Bucureti, Ciasarea notificărfl nr emisă de Agenţia pentru Protecţia
Mediuiui Bucuresti, Aviz nr. emis de Primarul Sectoruiui 1, Aviz nr.

emis de Ministerul Cuiturfl i identităţii Naţionale, avize individuale
emise de deţinătorfl reţeleior tehnico-edilitare: Distrigaz Sud Muntenia, E-Distribuţie
Muntenia, Luxten, Netcity-Teiecom, Telekom Romania Communication SA, STB, plan de
încadrare în zonă), Iucrarea constă în

realizare branament de apă potabilă din polietiienă cu Dn 100 mm, (PEID
125x11,4 mm), cu lungimea de 8,0 m, ce va fi racordat Ia conducta publică de apă
potabilă existentă în carosabilul din str. tirbei Vodă. Pentru execuţia branamentuIui de
apă potabilă propus, se va înlocui un tronson de 6,0 m din conducta de fontă Dn 200 mm,
existentă în str tirbei Vodă. Traseul branamentuIui nou va subtraversa parţial
carosabilul i trotuarui în dreptul imobilului cu nr. ‚ în apropierea Iimitei de proprietate
stânga, până ia căminul de branament propus1 ce va fi executat în incinta imobiluiui, Ia
max. 2,0 m de Iimita de proprietate cu domeniui pubiic. Pozarea conductei de
branament ýa fi reahzată ia adâncimea de min.0,9 m.

realizare racord de canaflzare executat din tuburi PASF 220,5 X 5,5 mm,
cu Iungimea de 9,0 m, Hcanai=4,85 m, Hcr=3,5 m i panta 15 %‚ care se va Iega la
reţeaua publică de canaflzare Dn 30 cm, existentă în carosabilui străzii tirbei Vodă.
Traseul racordului de canal va traversa parţial carosabilul i trotuarul în dreptul imobilului

Nr. 321116992141 ţf
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cu nr.146, până Ia căminui de racord proiectat ce se va ampiasa în incinta imobilului, ia
max. 2 m de Iimita de proprietate cu domeniul public.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 05.02.2019 s-a constatat
că pe traseul Iucrării sau în proximitatea acestuia nu există spaţii verzi, arborVarbusti
afectaţi de execuţia Iucrării. In incinta imobiiului cu nr.146, Ia Iimita de proprietate cu
domeniul pubľc există un ex. Acer cu h= 5-6 m, arbore pentru care s-a solicitat Direcţiei
de Mediu aviz de defrisare, în vederea edificării unei construcţii.

In urma anaiizării 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 execuţiei
Iucrării menţionate.

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

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

Pentru orice modificare apăwtă în traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz,
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrării.

In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de
acordul administratorului domeniuiui public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind
aprobarea “Normeior pentru avizarea, autorizarea, coordonarea I execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-ediiitare i stradale) de pe teritoriul Municipiuiui Bucureti".

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.

DIRECTQR EXECUTIV,

Simo aaria ‘aOPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIUWI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

i r::. 1D1
Nr. 387, 1126611699532, 1681884!

CĂTRE,
S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
pri n
S.C. LUXTEN LIGHTING COMPANY S.A.
TeI: 0723358128

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

Referitor Ia Iucrarea: “Aiimen tare cu energie electrică a imobflului situat pe str.
Alecu Russo, sector 2, Bucuresti"

Ca urmare a cererii depuse de S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. prin Domnul
— împuternicit aI S.C. LUXTEN LIGHTING COMPANY S.A., înregistrată Ia P.M.B.

cu nr.1681884/19.11.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.11266/20.11.2018 i completată cu
documentaţia înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1699532118.O1.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu
nr.387/21.01.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrărń:

Aiimentare cu energie electrică a imobiluĺui situat pe str. Alecu Russo nr. sector 2," vă
comunicăm următoareie:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Uóanism nr. din
08.11.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic1

de soluţie nr emisă de E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA, Aviz nr.
emis de Comisia Tehnică de Circulaţie-PMB, Aviz de traseu

nr. emis de Administraţia Străzilor Bucureti, Clasarea notificării
nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, avize individuale
emise de deţinătorü reţelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuţie Muntenia, Distrigaz Sud
Muntenia, Luxten, Netcity-Telecom, Telekom Romania Communication SA, STB, RADET, plan de
încadrare în zonă), Iucrarea constă în

- realizarea unui bransament electric nou1 trifazat, prin pozarea subterană a două cabluri
electrice ‚ 3x150÷95N, din tabloul de JT aferent postului de transformare subteran — PTS 1217, pe
un traseul în Iungime de aprox. 8010 m. Traseul branamentu(ui e(ectric propus pornete de (a
postul de transformare subteran PTS 1217, existent în trotuarul nr.pare din B.dul Dacia, în dreptul
imobilului cu nr, i va continua prin acest trotuar, va subtraversa prin foraj orizontal dirijat
carosabilul din B.dul Dacia, apoi va continua prin trotuarul nr. impare din str. Alecu Russo, până in
droptul imobilului cu nr. din aceeasi stradă1 unde va subtraversa prin foraj orizontal carosabilul
din str Alecu Russo, până Ia CS- cutia de siguranţă ce va fi montată în incinta imobilului alimentat,
Ia Iimita de proprietate stânga a imobilului.

Cablurile electrice vor fi pozate subteran, în tub flexibil Dn 120 mm, Ia adâncimea de 0,8
m în trotuar ş Ia 1,2 m Ia subtraversări.

2. Urmare a verificărh efectuate pe teren în data de 05.02.2019 s-a inventariat
următorul material dendrologic aflat în proximitatea traseului Iucrării:
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- 3 ex. Platanus sp.( platan), cu circumferinţa trunchiului între 15 cm — 22 cm, h= 2 — 4
m, în trotuaril din B.dul Dacia. Lăţimea trotuarului aprox.3,0 — 3,5 m;

- 1 ex. Ailanthus altissima sp.(fals oţetar), bitulpinal, cu circumferinţa trunchiului 120-
125 cm, h= 12-14 m, în trotuarul nr. impare str. Alecu Russo intersecţie cu b-dul Dacia;

- 2 ex. TiIIia sp. (tei), cu circumferinţa trunchiului 150-155 cm, h= 12-14 m, în alveole,
în aliniarnentul din trotuarul nr. impare din str. Alecu Russo. Lăţimea trotuarului fiind de 2,5 -3,0 m.

In urma analizărfl documentaţiei depuse si a verificărilor din teren, în conformitate cu
H.C.G.M.B. nr.30412009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei Iucrării
menţionate.

In execuţia Iucrărilor se vor respecta următoarele condiţü:
- In proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o

tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului
dend rolog ic.

- łn timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic
prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia ceI puţin 1,0 m -1,5 m faţă de arbori,
conform SR 8591/1997 Reţeĺe edilitare subterane, Condiţii de amplasare;

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

In 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 sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat
pe traseul IucrărH, aveţi obligaţia înlocuirfl exemplarelor uscate şi suportarea contravalorH
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

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

tru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior
emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei
Iucrărfl.

Datorită faptului că Iucrările aferente branamentuIui electric propus se vor executa pe
teren situat în Zone protejate; zona 24 — Eminescu i zona 13 — Dacia, prezentul aviz este valabil
numai în prezenţa avizului Ministerului Culturfl i Identităţii Naţionale.

In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul
administratorului domeniului public în care se specifică condiţHle de Iucru pe timp friguros,
conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea ‘Normelor
pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare
ş stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti'. Q

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va Ii sancţionată conform art4, Iit. b)
din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţfllor O
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.
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PRJMĂRIA MUNIOPIUWI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

i ( EFn 7W.

Nr.868, 11743/1688619,17065241

CĂTRE,
S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
pri n
S.C. M&D CONS INVESTIŢII S.R.L.

Spre ştiinţâ:
ADMINISTRAŢIA STRAZILOR BUCUREŞTI
Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucure$i

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1, Bucuresti

Obiectul Iucrării: “Extindere reţea electrică pentru alimentare cu energíe electrică a
ímobilului situat pe strada RotauIuit sector 1"

Având în vedere solicitarea depusă de S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTEANIA S.A. prin S.C.
M&D CONS INVESTIŢII S.R.L, înregistrată Ia Primăria Municipiului Bucureti cu nr.
1688619/11.12.2018 si Ia Direcţia de Mediu cu nr.11743/12.12.2018 i completată cu
documentaţia înregistrată Ia P.M.B, cu nr 1706524/07.02.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu
nr.868/08.02.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea
Iucrării: “Extindere reţea electrică pentru alimentare cu energie electrică a imobilului situat
pe strada Rotasului nr. ‚ sector 1 ‘ vă comunicăm următoareie:

1. Conform documentaţiei anexate Ia solicitare: (Certificat de Urbanism nr.
din 06.11.2018 emis de Primăria Municipiuluî Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu
justificativ, Extras de carte funciară pentru informare nr. ‚ Fia de soluţie
nr, emisă de E-Distribuţie Muntenia S.A, Clasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucuresti, Aviz de traseu nr. emis
de administraţia Domeniului Public Sector 1, Aviz de traseu nr. emis de
Administraţia Străzilor Bucuresti, PIan de coordonare avizat de administratorfl reţelelor tehnico
edilitare, plan de încadrare în zonă), Iucrarea constă în:

• realizare extindere reţea electrică prin pozarea subterană a două cabluri electrice
de medie tensiune, racordate prin manonare in sistem intrare-ieire Ia cablul distribuitor de
lOkV (mntre T268-T4130) existent în intersecţia dintre str. Izlaz i str. Carol Knappe. Traseul
reţelei electrice propuse va porni din Iocul de manonare, va subtraversa str. Caro( Knappe, va
continua prin trotuarul nr. impare din str. Izlaz, cu subtraversarea următoarelor străzi: Vasile
Gherghel, Virgfl Plesoianu, Dumitru Zossima, George Missail, Panait Istrati, Elena Clucereasa, i
Caraiman. După subtraversarea str. Caraiman, traseul reţelei electrice va continua prin trotuarul
nr. impare din str. Caraiman ş str. Bratocea ‚ cu subtraversare str. TrotuuIui ş str. Siret, apoi
prin trotuarul nr. impare din str. Siret i va continua prin trotuarul nr, pare din str. Sutasului, până
Ia imobilul cu adresa str. Rotasului nr. • de unde traseul va continua prin incinta proprietăţii
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pánă Ia postul de transformare propus a fi montat În incintă. Lungimea aproximativă a traseului
canalizaţiei electrice pe domeniul publíc va fi de 730 m. Reţeaua electrică proiectată va íi pozată
subteran, în prof ile de canalizare tip EneI, cu Iăţimea de 50 cm, Ia adáncimea de 0,8-1,0 m în
trotuar i Ia adâncimea de 1,2-1,4 m Ia subtraversări.

2. Urmare a verificărü efectuate pe teren în data de 17.01.2019 s-a constatat că nu există
vegetâţie pe traseul reţelei electrice propuse.

in proximitatea traseului există arbori din speciile Platanus (platan), Tilia (tei), Fraxinus
(frasin), piantaţi in aiiniamentul trotuareior.

In urma analizărü documentaţiei depuse i a constatărilor 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 avizui favorabil conditionat executiei Iucrării
mentionate.

In execuţia iucrărilor se vor respecta următoarele condiţfl:
- In proximitatea arboriior din proximitatea traseului, săpătura se va executa manual

sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular
ai materialului dendrologic.

- În timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic
prin menţinerea distanţei săpăturiior (executate manual) Ia ceI puţin 1,0 m -1,5 m faţă de arbori,
conform SR 8591/l997ReţeIe edilitare subterane. Condŕţü de amplasare;

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiaie în
jurul arborilor sau rănirealruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

In cazul in care nu sunt respectate condiţflle menţionate, nu suntem răspunzători de Q
eventuaiele 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 Iucrării, aveţi obIigaa înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Dacă în timpul execuţiei, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului radicular aI
arborilor, existând riscul secţionărü acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza
numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis in baza unei solicitări punctuale.

Precizăm că in baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de toaletare, iar
Ia finalizarea Iucrărü aveţi obIigaa aducerii terenului Ia starea iniţaIă.

In cazul în care execuţia Iucrărilor se realizează în perioada 15 Noiembrie — 15 Martie,
prezentul aviz este valabil doar in prezenţa avizului de traseu emis de administratorul domeniului
pubiic unde se execută Iucrarea, aviz care va conţine condiţiile de iucru pe timp friguros
prezentate în Anexa nr.3 ia H.C.G.MB. nr.220/2018 pentru aprobarea Normelor privind avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de
pe teritoriul Municipiului Bucureti.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti impreună
cu planul anexă — vizat spre neschimbare, Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrăriż ()
ulterior emiterii 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 spaţUlor verzi
de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz este valabil I an đe Ia data emiterii.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 ţoprjţc29).ęp
DIRECŢIA DE MEDIU

CĂTRE,
S.C. GREENPARK DEVELOPEMENT & INVESTMENT S.R.L.
pri n
S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L.

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTQR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B.dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: “8ranament de apă potabilă i racord de canal pentru imobflul
din strada Barajul Arge î sector 1, 8ucureti"

Ca urmare a cererii depuse de S.C. GREENPARK DEVELOPEMENT & INVESTMENT
S.R.L. prin S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L., înregistrată Ia P.M.B. cu
nr.1698461/15.01.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.258/16.012019, prin care se solicită
emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrării: Bransament de apă potabilă $
racord de canal pentru imobilul din strada Barajul Arge nr ‚ sector 1", vă comunicăm
următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.
din 04.06.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de
vânzare-cumpărare autentificat cu nr. Aviz tehnic definitiv nr.

emis de APA NOVA SA1 Memoriu justificativ, Aviz de traseu
nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1, Clasarea notificării
nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, avize individuale

Q emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare: Distrigaz Sud Muntenia, Luxten, Netcity-Telecom,
Telekom Romania Communication SA, plan de încadrare în zonă), Iucrarea constă în

s realizare branament de apă potabilă montat subteran, cu diametrul Dn 50 mm i
Iungime de 5 m, cu alimentare din reţeua publică de apă potabilă existentă în carosabilul din str.
Barajul Arges, cu Dn 100 mm. Traseul branamentuIui de apă potabilă proiectat va traversa
carosabilul şi trotuarul aferent imobilului alimentat, până Ia căminul de branament ce va fi
executat în incinta imobilului, aproape de Iimita de proprietate;

realizare branament de apă pentru incendiu, subteran, cu diametrul Dn 50 mm i
Iungime de 5 m, cu alimentare din reţeua publică de apă potabilă existentă în carosabilul din str.
Barajul Arges, cu Dn 100 mm. Traseul branamentuIui de apă potabilă proiectat va traversa
carosabilul i trotuarul aferent imobilului alimentat, până Ia căminul de bransament ce va fi
executat în incinta imobilului, aproape de Iimita de proprietate;

realizare racord de canalizare executat din tuburi PVC 160X4,7 mm, cu Iungimea
de 6,0 m, care se va Iega Ia reţeaua publică de canalizare Dn 30 cm din beton, existentă în
carosabilul străzii Barajul Arge, prin intermediul căminului de inspecţie existent în carosabil, în
dreptul imobilului cu nr.8. Traseul racodului de canal va traversa carosabilul ş trotuarul în dreptul
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imobilului cu nr.8, până Ia căminul de racord proiectat ce se va amplasa in incinta imobilului, Ia
max. 2 m de Iimita de proprietate cu domeniul public.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 09.02.2019 s-a constatat că în
proximitatea traseului Iucrărfl, în trotuarul din dreptul imobilului cu nr, 8 din str. Barajul Arge
există 2 ex. Fraxinus sp.(frasin), cu circumferinţa trunchiului 160 -180 cm, h= 12,0-14,0 m, faţă
de care se va păstra distanţa de 1,0 m- 1,5 m, impusă de normativele în vigoare.

In urma analizărH 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 conditionat execuţiei Iucrării
mentionate.

In execuţia Iucrărilor se vor respecta următoarele condiţii:
- In proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o

tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI materialului
dendrologic.

- In timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor Ia ceI puţin 1,0 m-1 ‚5 m faţă de arbori, conform
SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţŕi de amplasare;

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

In cazul in care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materi&ului dendrologic.

Dacă Ia verificările ulterioare (12 Iuni de Ia finalizarea Iucrării) se constată uscarea
sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul Iucrării, aveţi obligaţia inlocuirii
exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicfl produse prin prăbuşirea
acestora.

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

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de
Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti
împreună cu planul anexă -vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterü acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de inceperea execuţiei IucrărH.

In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul
administratorului domeniului public in care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros,
conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor
pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare
i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

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 valabiiitate 1 an de Ia data emiterii. Q

DIRECTOREXECUTIV,
s

Simon -M na POPA

Întocmit,

Daniela VOINESQ4'
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PRIMĂRIA MUNIOPIUWI BUWREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

22. FEB. 2019
Către : SC GINICON SRL
Str. MenţiLinü nr. 62, sector 1

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturaĺe pentru imobUul situat pe str. Menţiunü
sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1698723/16.01.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 292/17.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str Menţiunü
nr. 11, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a
planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificărfl nr, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor
de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma
verificării efectuate pe teren în data de 07.02.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa
pe o Iungime de 4m, astfel:

• din conducta existentă în carosabilul str Menţiunii, perpendicular, până Ia
aproximativ 3,5m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii.

! în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizărU dosarului, 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 favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

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

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de

9 acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţüle de Iucru pe timp
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind
aprobarea ‘Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

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

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

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

DIRECTOR EXECUT ‘,‘

. . .. .

‚

Red p RJ3ex 18022019 pr nt t pe site uI PMB
hupikniw pmb rGîrflhsWpnman&di meWavizs_arbon_m cdtar&avtza_a,bonn_consuItare płip pe da!a de / g
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PRIMĂRIA MUNICIRUWI BUCUREŞ11 Ţo[flaflţO29).eU
DIRECŢIA DE MEDIU

?7 FFP 7W

SC MIRA L INSTAL COMPANY SRL — prin — solicită ridicarea
exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: 8ranament de gaze naturale pentru imobilului situat pe
str. Vergului r sector 2, Bucureştŕ

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1676286/01.11.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 10819/02.11.2018, completată cu documentaţia inregistrată Ia
P.M.B. cu nr. 1698849/16.01.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 293/17.01.2019, prin care

Q
solicitaţi avizul de speciafltate privind executarea Iucrării: Branament de gaze naturale
pentru imobflului situat pe str Vergului nr 4, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U.
nr. ‚ a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării
nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de
Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de
07.02.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa pe o Iungime de 19m, astfel:

• din conducta existentă în carosabilul str. Vergului, perpendicular, pänă Ia
aproximativ 1 Om faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizărfl dosarului, în conformitate cu 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obflgaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de

) ) acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp
LJ friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind

aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea si execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

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

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

Prezentul aviz are de 1 an de Ia data emiterii

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana P0134

Nr. 293,1081911698849,1676286/
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 çopţanţç2.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

2 2. FEB. 2019

Către : SC A VI PROD GRUP SRL
Str. Ghiocei nr. 11, sector 2

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicü nr. 44, sector2

Referitor la Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. CăIuei
i ‚ sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1698850/16.01.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 294/17.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind

Q
executarea Iucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. CăIuei
nr. 23 corp A, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

Q a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă
de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale
deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în
urma verificărü efectuate pe teren în data de 07.02.2019, s-a constatat că Iucrarea se va
executa pe o Iungime de 4m, astfel:

• din conducta existentă în carosabilul str. Căluşei, perpendicular, pänă Ia
aproximativ 1 m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizărfl dosarului, în conformitate cu 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 emiterfl prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirU acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de

Q acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp

Q friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind
aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare ş stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti'.

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

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

Frezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECWIV ‘k\
Simona-MarianŁěQ4ą3

o

ai
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PRIMĂRIAMUNIaPIUWI BUCUREŞTÎ o[rţanç2Çţ1ţeu
DIRECŢIA DE MEDIU

CĂTRE,
s.c E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
prin
5.C. BE5T ELECTROPROIECT 5.R.L.
Strada Justiţiei nr.58-60, parter, apt.4, sector 4, Bucuresti

Spre ştiinţă:
PRIMARIA SECTOR 4 BUCURESTI
DIRECŢIA GOSPODĂRIRE LOCALĂ
B-dul Metalurgiei nr.12-18, Grand Arena, et.1, sector4, Bucurestt

Referitor Ia Iucrarea: ‘Álimentare cu energie electrică a imobflului din str. Ienăchiţă
Vă cărescu sector 4, Bucureşti"

Ca urmare a cererii depuse de S.C E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A prin
— împuternicit aI S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L.,

înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1698870/16.01.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.295/17.01 .2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind
executarea Iucrării: “ Alimentare cu energie electrică a imobilului din str. Ienăchiţă
Vă că rescu nr. 48, sector 4", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.
emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă,

Memoriu tehnic, Contract de vânzare autentificat sub nr ‚ Fia de soluţie
nr, emisă de EneI Distributie Muntenia, Clasarea notificării
nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, Aviz de

O traseu nr. emis de Direcţia Gospodărire Locală — Primăria
Sector 4, plan de coordonare avizat de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de
încadrare în zonă), Iucrarea constă în

- realizare extindere reţea electrică, prin montarea subterană a două cabluri
electric JT, 3x150±95N, racordat în sistem intrareieire Ia cablului electric existent pe
str. Ienachiţă Văcărescu intersecţia cu str. Principatele Unite, în dreptul imobilului cu nr.
16, pe un traseu de Iungime 105 m pe domeniul pubflc. Traseul reţelei electrice pornete
din Iocul de manonare (trotuarul aferent imobilului cu nr str. Principatele Unite), va
subtraversa carosabilul str. Principatele Unite, prin trotuarul nr. impare din str. Ienăchiţă
Văcărescu, va subtraversa carosabilul din str. Ienăchiţă Văcărescu până Ia trotuarul nr.
pare i va continua prin acesta până Ia cutia de distribuţie care va fi montată pe
proprietatea beneficiarul. Pozarea cablurilor electrice se va realiza în anţ cu Iăţimea de
0,4 m-Q,5 m i Ia adâncimea de 0,9 m în trotuar, respectiv adâncimea de 1,2 Ia
subtraversare.

Nr. 295 I 1698870! 2•ffB 2019
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2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 15.02.2019 s-a constatat
că nu există vegetaţie, arbori /arbuti pe traseul sau în proximitatea lucrării.

In 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
execuţiei Iucrării menţionate.

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

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul
de Urbanism nr. 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 solicitărü revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

ln perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind
aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia lucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilttare si stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

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 spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii i este
valabil în prezenţa avizului emis de Ministerul Culturfl ş ldentităţii Naţionale.

DIRECTOR EXECUTIV,

o
Întocmit,

Daniela VOINESCU

Red:D,V../ 3ex,/1 8.02.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
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PRIMĂRIA MUMOMULUI BUCUREŞ11 rom*?ćU9ęą
DIRECŢIA DE MEDIU

CĂTRE,

prin

Strada Dorohoi nr.4, bI.A24, sc.1, et.2, ap.9, sector 4, Bucuresti

Spre ştiinţă:
ADMINISTHAŢIA STRAZILOR BUCUREŞTI
Strada Domniţa Ancuta nr.1, sector 1, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: ‘Branament energie eiectrică pentru imobiiui din str. Piatra
Morii r - sector 1, Bucureti'

Ca urmare a cererii depuse de ALQADDI OSAMA MAHMOD prin ANDREI ANA
MARIA, înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1698480/16.O1.2019 şi ia Direcţia de Mediu cu
nr.301/17.01.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind
executarea Iucrării: “ Branament energie electrică pentru imobflul din str. Piatra
Morii nr. ‚ sector 1,", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.
din 13.11.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul

anexă, Memoriu tehnic, Fia de soluţie nr, emisă de E
DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A, Memoriu tehnic, Clasarea notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, Aviz de traseu nr.

emis de Administraţia Străzior Bucuresti, avize individuale emise de

Q deţinătorfl reţelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, Distrigaz Sud Reţele, Netcity
Telecom, S.T.B., plan de încadrare în zonă), Iucrarea constă în

- realizare bransament electric nou subteran, monofazat, prin montarea unui
cablu de joasă tensiune, tip DC 4125 RO lxlO+6C, pe un traseu de Iungime 8,0 m în
trotuar- în domeniul public. CabIuI electric propus va fi Iegat Ia LEA JT- Iinia electrică
aeriană joasă tensiune, existentă pe stâlpul din trotuawl aferent imobilului alimentat, va
traversa trotuarul până la BMPM — bioc măsură i protecţie monofazat ce va fi montat în
proprietate, la Iimita acesteia cu domeniul public, cu acces din domeniul public. CabIuI va
fi montat în pământ (trotuar), în profile existente, Ia adâncimea de 0,8 m, în sant deschis.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 15.02.2019 s-a constatat
că nu există vegetaţie, aóori /arbusti pe traseul sau în proximitatea Iucrării.

in urma anaľzării documentaţiei depuse i a verificărilor din teren, în
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a

Nr. 301 /1698480! Í.4.tŁU. 2019
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spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil
execuţiei Iucrării menţionate.

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

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul
de Urbanjsm nr. din 13.11.2018 emis de Primăria Sectorului 1
Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrărfl ultehor emiterii acestui aviz,
aveţi obligaţia solicitărU revizuirii acestuia inainte de începerea execuţiei Iucrării.

In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai insoţit de
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind
aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform arĹ4,
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-Mariana POPA

Întocmit,
Dantela VOINESCU

Red:DV./ aex./18.022019- prezentul aviz a fosl pcstat pe site-ul PMB

hţtpi/wwwDmb.ro/insfltutiWndmari&directWdirecţia mediWavize arbcń n consuhar&avhe ard In çaisultaie.oho
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PRiMĂRIA MtJNIflULUI BUCUREŞ11 opąnç29)eu
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr.384, 615 /1699884, l7O35827..hą.ŕą.ą..
CĂTRE,

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 2
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC 2
os. Electronicfl, nr. 44, sector 2, Bucuresti

Qbiectul Iucrării: “ Realizare branament de apă potabflă $ a unui racord de
canalizare pentru imobilul din Intrarea Gheorghe Pop de Băseti ;ector 2"

Având în vedere solicitarea depusă de ‚ înregistrată Ia Primăria
Municipiului Bucureti cu nr.1699884/18.01.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr.384/21.01.2019,
completată cu documentaţia înregistrată Ia Primăría Municipiului Bucureti cu
nr.1703582/30.01.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 615/31.01.2019, prin care se solicită
emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrării: “Realizare branament de apă
potabilă & a unui racord de canalizare pentru imobflul din Intrarea Gheorghe Pop
de Băsesti sector 2", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei anexate Ia solicitare: (Certificat de Urbanism nr “ din
28.02.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de
vânzare-cumpărare cu încheierea de autentificare nr. ‚ Aviz tehnic definitiv

emis de Apa Nova SA, Memoriu tehnic, Clasarea Notificărü nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, Aviz nr.

emis de ADP Sector 2, avize individuale ale administratorii reţelelor tehnico
edilitare, plan de încadrare în zonă), Iucrarea constă in:

realizare branament de apă potabilă pozat subteran, cu Dn 40 mm
Iungimea L= 4,0 m, care se va Iega Ia reţeaua publică de apă potabilă din fontă, Dn 200
mm existentă în carosabilul din strada Gheorghe Pop de Băseti. Traseul
branamentuIui de apă potabilă proiectat va traversa parţial carosabilul în dreptul intrărfl
Gh. Pop de Băsesti, până Ia căminul de bransament ce va fi montat în carosabilul
acestei intrari.

Adâncimea de montare a branamentuIui de apă potabilă va fi sub adâncimea de
îngheţ (0.9 — 1,0 m).

realizare racord de canalizare executat din tuburi PVC 160X4,7 mm, cu
Iungimea de 9,0 m, Hcanal=1,3 m, Hcr=1 m ş panta care se va Iega Ia reţeaua
publică de canalizare Dn 30 cm din beton, existentă în carosabilul din intr. Gh. Pop de
Băsesti, prin intermediul căminului de inspecţie existent. Traseul racodului de canal va
traversa carosabilul ş va străbate intrarea Gh. Pop de Băsesti, până în dreptul
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imobilului cu Ia căminul de racord proiectat în incinta imobilului, în imediata
vecinătate a Iimitei de proprietate.

2. Urmare a verificărü efectuate pe teren în data de 1502.2019 s-a constatat că nu
există spaţii verzi, arbori/arbusti afectaU de Iucrări.

In urma analizării documentaţiei depuse i a constatărilor 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 executiei iucrării mentionate.

In cazul în care execuţia Iucrărilor se realizează în perioada 15 Noiembrie — 15 Martie,
prezentul aviz este valabil doar în prezenţa avizului de traseu emis de administratorul
domeniului public unde se execută Iucrarea, aviz care va conţine condiţiile de Iucru pe timp
friguros pre2entate în Anexa nr.3 Ia H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru aprobarea Normelor privind
avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti.

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de toaletare,
iar Ia finalizarea IucrărH aveţi obligaţia aducerii terenului ia starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate in Certificatul de
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti impreună cu
planul anexă — vizat spre neschimbare, Pentru orice moditicare apărută în traseul iucrării ulterior
emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitărfl revizuirfl acestuia înainte de începerea execuţiei
Iucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentui 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 este vaiabil 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV

Simona-M riana POPA

% Íntocmit,

DanieIaVOINEŞCU

1'
o

Red:D.v../3ex./.19.02.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
httDi/www.cmbsoRnsbtutiiÍDdmadWdirectii/directia mediu/avize arboń n consultare/avize aIĎOń in consultare.&c
pe data de
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PRIMĂRIA MUNIPIUWI BUCUREŞ11 opppţa2q19.ęu
DIRECŢIA DE MEDIU

22. tu. ZUH

Către: SC INDUSTRIAL ENERGYSA -prin d-na
e-maiI:
os. Berceni nr. 104, sector 4

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

Referitor Ia lucrarea Racordare ía SEN a obiectivului — acordare spor de putere pentw
fabrica de produse farmaceutice aparţinând SC BIOFARM SA situat pe Drumul Gura
Bădiculuir - - - sector 3, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1701126/23.01.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 466/25.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Racordare Ia SEN a obiectivului — acordare spor de putere pentru
fabrica de produse farmaceutice aparţinând SC BIOFARM SA situat pe Drumul Gura
Bădicului nr. 202-232, sector 3", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

cu prelungirea valabilităţfl până Ia ‚ a planurilor anexate şi
Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. valabilă până Ia
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de coordonare reţele edilitare,
punct de vedere Administraţia Străzilor), vă comunicăm că pentru prezentul C.U. nr.

cu traseul de l000m, Direcţia de Mediu a emis avizul nr.
2646,11803/1515809,1577384/05.01.2018.

Având in vedere că Iucarea se execută conform C.U. nr.
asttel

subteran din staţia lOkv FCME, în trotuawl Dwmului Între Tarlale, pe partea
cu numere pare, în zona Drumului Gura Bădicului până în dreptul imobilului
nr 202-232 din Drumul Gura Bădicului, fără afectarea vegetaţiei din aliniament.

In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă
de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului IucrărU) de lm—1.Sm, conform
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţfllor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănire&ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

In cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul

Nr. 466117011261
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radicular aI acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzătorĺ de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirU exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei
Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterfl prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuińi avizului înainte de începerea execuţiei Iucrăńlor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerfl terenului Ia starea iniţială.
In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de

acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind
aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia lucrărilor de
infrastructură (tehnico-ediHtare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti'.

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

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate până la expirarea C.U. nr.
respectiv 24.03.2019.

!ntocmit:
aPARASCA

¶ g, FEB 719

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mnrinnn PflPA

Red:P.A./4ex.-1 902.2019 . prezentul aviz a lost postat pe site-uI PMB
pe data de
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PRIMĂRIA MUNIPIUWI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

CĂTRE,
E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L.
Strada Justiţiei nr.58-60, parter, apt.4, sector 4, Bucuresti

Spre ştflnţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

() B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: ‘Branament electric subteran pentru imobilul din str. Dej
• -‚ sector 1, Bucureti"

Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. prin S.C. BEST
ELECTROPROIECT S.R.L., înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1704587/O1.02.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.690/04.02.2019, prin care se solicită emiterea avizului de
specialitate privind executarea iucrării: “Branament electric subteran pentru imobflul
din str. Dej nr.65, sector 1", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.
emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul

anexă, Fia de soluţie nr, emisă de E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA
S.A, Memoriu tehnic, Clasarea notificărU nr, emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bucuresti, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia
Domeniului Public Sector 1, avize individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico
edilitare: Apa Nova SA, Distrigaz Sud Reţele, Luxten, Netcity-Telecom, TELEKOM
ROMANIA COMMUNICATIONS S.A, plan de încadrare în zonă), Iucrarea constă în

- realizare bransament electric nou trifazat, individual, prin montarea unui
cablu de joasă tensiune, tip DC 4146/5X 3x150+95N, pe un traseu de Iungime 13,0 m, în
domeniul public. Traseul pornete din cutia de siguranţă -CS existentă în trotuarul din
str.Dej, în dreptul imobilului cu nr.68, va traversa apoi carosabilul str. Dej, trotuarul din
dreptul imobilului alimentat, până Ia FDCP- firida de distribuţie, contorizare i protecţie ce
va fi montată în incinta imobilului, Ia limita de proprietate cu domeniul public, cu acces
din acesta. Lăţimea anţuIui traseului de pozare a cablului electric va fi de 0,4-0,5 m,
adâncimea de montare va fi de 0,9 m în trotuar i de 1,2 m Ia subtraversări.

2. Urmare a verificărfl efectuate pe teren în data de 15.02.2019 s-a constatat
că nu există vegetaţie, arbori /arbuti pe traseul sau în proximitatea Iucrărfl.

In 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

Nr.690 I 1704587! 21F.E& 2$,'
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spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil
execuţiei Iucrării menţionate.

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

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul
de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 1
Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrărfl ulterior emiterii acestui aviz,
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia inainte de începerea execuţiei Iucrării.

In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind
aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti.

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-Mariana POPA

Întocmit,
Daniela VOISCU

Red:Đ.v../ 3ex./18.022019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
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PRIMĂRIA MUNIORUWI BUCUREŞ11 ço[Ţ1pflC291iy
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 970,11606/1707520,1686542/22. FEB Z9!3
Către : SC ANDOCH CONSTRUCT INVESTMENT SRL - prin
B-dul Gheorghe Magheru nr. 35, parter, sector 1

Spre ştíinţă: PSS-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public
Intrarea Odobe.şti nr 5-7, sector 3

Referitor Ia Iucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturaĺe i branamente pe
Drumul Gura Racului, Drumul Gura Gârliţei i pe drum de senńtute proprietate particulară,
sector 3, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1686542/04.12.2018 şi Ia Direcţia

O
de Mediu cu nr. 11606/05.12.2018, completată cu documentaţia înregistrată Ia P.M.B. cu nr.
1707520/11.02.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 970/12.02.2019, prin care solicitaţi avizul de

(3 specialitate privind executarea Iucrărfl: „Extindere reţea de distribuţie a gazeíor naturale i
bransamente pe Drumul Gura RaculuĄ Drumul Gura Gârliţei I pe drum de sen%tute proprietate
particulară, sector3' conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a
planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de coordonare reţele edilitare, aviz emis de
PS 3), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 14.02.2019, s-a
constatat că Iucrarea se va executa pe o Iungime de 546m, astfel:

• din conducta existentă în carosabilul Orumul Gura Ariesului, subteran, prin
carosabilul Drumul Gura Racului, Drumul Gura Gârliţei i pe drum de servitute
(proprietate particulară), până la aproximativ 2m faţă de Iimita din partea dreaptă a
imobilului din Drumul Gura Gârliţei nr. 16-22.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi in aliniament, există vegetaUe spontană.
In urma analizării dosarului, în contormitate cu 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.

O
Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării

revizuirfl acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
() La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul
administratorului domeniului public în care se specifică condiţflle de Iucru pe timp friguros,
conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea
“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia lucrărilor de infrastructură
(tehnico-edilitare ş stradale) de pe teritoriul Municipiului BucuretiM.

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

Menţionăm că în baza açesui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau toaletare.
Prezentul aviz are tęr 4äaćaIabiIitate 1 an de Ia data emiterii.

łţ\

DIRECTOR EXECUTIV,/ĺ Intocmit:
Simona-Mariana7ŞgĄ 4s'»

EČPjWRASCA
Red:P.A./3ex.-l8.02.2019 I av st postat pe site-uI PMB 7r -
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PRIMĂRIA MUMPIUWI BUCUREŞ11 o[npnc2Çţ1'ţeu
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 1080,1115311708488,16805781 LL FŁ LUS

Către : PRIMĂRIA SECTOR 4
B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

Spre ştiinţă; P54 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control -

Servicii Spaţii Verzi
B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

Referitor Ia Iucrarea: Branament electric pentru parcarea din str. Huedin, sector 4,
Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1680578/14.11.2018 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr. 11153/15.11.2018, completată cu documentaţia înregistrată Ia P.M.B. cu nr.
1708488/13.02.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 1080/14.02.2019, prin care solicitaţi avizul de
specialitate privind executarea Iucrărfl: Branament electric pentru parcarea din str Huedin,
conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a planurilor anexate şi
Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia
Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de
traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificărü efectuate pe teren în data
de 21.11.2018, s-a constatat că Iucrarea se va executa pe o Iungime de 8m, astfel:

• din PT existent în vecinătatea parcărfl, până Ia aproximativ 5m faţă de Iimita din
partea stângă a parcării, Ia barieră.

• în vecinătatea traseului Iucrării nu există arbori.
In urma analizării dosarului, în conformitate cu 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării
revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerU terenului Ia starea iniţială.
In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul

administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros,
conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea
“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură
(tehnřco-edilitare si stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

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

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXEÇUŤJ7
Simona-Mari â p Întocmitŕ E3%SCA
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PRIMĂRIAMUNIOPIUWI BUCUREŞfl opipnjç2Ç.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 1081j115211708490,16805721 22. FER 2019

Către : PRIMĂRIA SECTOR 4
8-dulMetalurgieinr. 12-18, GrandArena, eL 1, sector4

Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control -

Servicii Spaţii Verzi
B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, eL 1, sector 4

Referitor Ia Iucrarea: Branament electric pentru parcarea Budimex din Drumul
GăzaruIu sector 4, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1680572/14.11.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 11152/15.11.2018, completată cu documentaţia înregistrată Ia
P.M.B. cu nr. 1708490/13.02.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1081/14.02.2019, prin care
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării: Branament electric pentru
parcarea Budimex din Drumul Găzarului, sector 4, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării
nr, emisă de Agenţia pentru Frotecţia Mediului Bucureşti,
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de
DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de
21.11.2018, s-a constatat că Iucrarea se va executa pe o Iungime de 7m, astfel:

• din PT existent Ia ümita din partea stângă a terenului, până ia barieră.
• !ără afectarea vegetaţiei existente în vecinătatea PT-ului.

In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă
de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului IucrărU) de 1 m—1 .Em, conform
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adapta!ă condiţfllor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănireairuperea ramudlor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

In cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborfl din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular ai acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de Ia finalizarea
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştat 050013 sector 5, BucureştL România I" I
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lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirü exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei
Iucrărilor menţionate.

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

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai ínsoţit de

acordul administratowiui domeniului public în care se specifică condiţUle de Iucru pe timp
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind
aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare si stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

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

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 emiterfl.

!ntocmit:

i S. FE& 2W

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Maríana POPA

Red:P.R./3ex.-19.02.201 9 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
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PIMRAMUMflLU BUcUREŞ1J LQrn9DŁP2W2:%ą
DIRECŢIA DE MEDIU

CĂTRE,
S.C. ARTATELIERS CONCEPT S.R.L.

S5re ştHnţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA OOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligraf iei nr.4, sector 1, Bucuresti

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI
C Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sectorl, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: «Alimentare cu energie electrică a imobflului situat pe B.dul
Gloriei ‚ sector 1, Bucuresti"

Ca urmare a cererii depuse de Domnul Teodorescu Dan, reprezentant S.C
ARTATELIERS S.R.L., prin inregistrată Ia P.M.B. cu nr.1708957/14.02.2019 şi la Direcţia
de Mediu cu nr.1101/15.022019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate
privind executarea Iucrăńi: “Aümentare cu energie &ectrică a imobilu!ui situat pe &dui
Gloriei nr.34A, sector 1", vă comunicăm următoareIe

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.115R11702738
din 12.02.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă,
Memoriu tehnic, Fisa de soluţie nr. 02902308/30.10.2017 emisă de E-distribuţie
Muntenia, Contract de vânzare — cumpărare au incheierea de autentificare
nr.1977/09.09.2016, Clasarea notificării nr.3818/18.02.2019 emisă de Agenţia pentru

C Protecţia Mediului Bucuresti, plan de încadrare in zonă), Iucrarea constă in:
- realizare extindere reţea etectrică prin montarea subterană a unui cablu

electric JT, 3x150+95N, pe un traseu în Iungime de 210 m, care pleacă din postul de
transformare PT 3245, existent, amplasat pe terenul cu nr. cadastral lE 230725, va
continua prin trotuarul nr. impare din str. Daeni, va subtraversa carosabilul din str.
Neatamării, apoi va continua prin trotuawł nr, pare din aceeai stradă, va continua prin
trotuarul nr. impare din B.dul Glodei, până in dreptul imobilutui cu nr. 34A, unde va
subtraversa carosabilui i trotuawl din B.dul Gloriei, până Ia FDCT- firida de distribuţie i
contorizare ce va fi amplasată pe proprietatea imobiluíui alimentat, la Iimita de
proprietate cu domeniul pubc. Cablul electric propus va fi montat în tub pliabil de
diametru 1 25 mm, Ia o adâncime de 0,9 m in trotuar i 1,2 m i Ia subtraversări.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 21 .02.2019 s-a constatat
că in trotuarul nr impare din B.dul Gloriei (în proximitatea traseului reţelei electrice
propuse) există 5 ex. arboń din speciile Tilia i Fraxinus (tei i frasin), cu O intre 45-
SOcm ‚ h = 10-12 m, plantaţi în alveole.
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În urma analizării documentaţiei depuse i a verificăriior din teren, în
conformitate cu RC.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normeior de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teńtoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizui favorabil
conditiont execuţiei lucrării menţionate.

in execuţia Iucrărilor se vor respecta următoareie condiţii:
- in proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau

utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul
radicular aI rnaterialului dendrologic.

- In timpul Iucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialuiui
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) ia cei puţin 1,0 m
faţă de arbori, conform SR 8591/1997 Reţele ediktare subterane, Condiţii de ampiasare;

- Este interzisă secţionarea rădăciniior, depunerea pămăntuiui sau altor
materiaie în jurui arborilor sau rănire&ruperea ramurilor prin manevrarea utiiajeior din
dotare.

In cazul în care nu sunt respectate condiţiiie menţionate, nu suntem răspunzători
de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic, Dacă Ia
verificăriie ulterioare (12 luni de Ia finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea
materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor
uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea 7jacestora.

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de
toaietare, iar Ia finalizarea iucrăriior aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate in Certiticatut
de Urbanism nr.115R11702738 din 12.02.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti
împreună cu pianuI anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul iucrării uiteńor emiteńi acestui aviz,
aveţi obligaţia solicitărií revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

ln perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentui aviz este valabil numai însoţit de
acordul administratowlui domeniului pubiic în care se specifică condiţiíle de lucru pe timp
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 ia HCGMB 220/19.04.2018 privind
aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia lucrărilor de
infrastructură (tehnico-ediiitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure$i".

Nerespectarea ceior menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată contonn art.4,
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 la data emiterii.

DiRECTOR EXEC

S,mona-Manan Oi-wo
1) a CYW Z¶r w ‘i

o —w °‚
O intocmit,

Sef Serviciu Avize ęi Acorduri
Daniela VOIN SCU
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PRIMĂRIA MUNIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

CĂTRE,
SC. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C. BEST ELECTROPRQIECT S.R.L.
Strada Justiţiei nr. 58-60, parter, apt. 4,sector 4, Bucureti

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

( B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucuresti

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI
Strađa Domniţa Ancuţa nr.1, sectorl, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: “Alimen tare cu energie electrică a imobilului situat pe os. Chitilei
sector 1, Bucureti"

Ca urmare a cererii depuse de S.C E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
împuternicit aI 5Ľ. Best Electroproiect S.R.L., înregistrată Ia P.M.B.

cu nr.1698881/16.01.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.296/17.01.2019, prin care se solicită
emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrărfl: “Alimentare cu energie electrică a
imobiluĺui situat pe .Şos. Chitilei nr. ‚ sector 1 ‘ vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din
22.10.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic,
Contract de vânzare autentificat cu nr ‚ Fia de soluţie nr.
26.06.2018 emisă de E-distribuţie Muntenia, Clasarea notificării nr. emisă de

O Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucuresti, Aviz de traseu nr. emis de
Administraţia Domeniului Public Sector 1, Aviz de traseu nr. emis de
Administraţia Străzilor Bucureti, PIan de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico
edilitare, împuternicire, plan de încadrare în zonă), Iucrarea constă în

- realizare racord electric nou, prin montarea subterană a două cabluri electrice JT
3x150+95N, pe un traseu de lungime 567m, care pleacă din postul de transformare — PT 639,
existent din str. Lăutei, va continua prin trotuarul nr. pare aI acestei străzi, apoi prin trotuarul nr.
impare din str. Marmurei, cu subtraversarea străzilor: Marmurei, Leandrului, 51. Constantin i
Elena, Mesteacănului, Gemeni, Amiciţiei, Demnităţfl, Namaesti. Traseul va continua prin trotuarul
nr. impare din os. Chitilei, până in dreptul imobilului cu nr. ‚ Ia firida de distribuţie i
contorizare ce se va monta în incinta acestuia, Ia Iimita de proprietate cu domeniul public, cu
acces din acesta.

Cablurile electrice vor fi montate în domeniul public, pozate în anţ cu Iăţimea de 0,4
-0,5 m, Ia adâncimea de 0,9 m (în trotuar) i Ia 1,2 m Ia subtraversări.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 15.02.2019 s-a constatat că în
trotuarul nr. impare din str. Marmurei există aliniamentstradal, un nr. de 9 arbori din speciile Acer
(arţar), arbori plantaţi în proximitatea traseului Iucrării, In strada Lăutei există spaţiu verde în

Nr. 296/1698881/ U;fU. ?Ü,P
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proximitatea traseului. De asemenea, în trotuarul din os. Chitilei există 1 ex. Acer
sp.(artar),cu diametrul trunchiului de 50-60 cm, h=10-12 m.

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

In execuţia Iucrărilor se vor respecta următoarele:
- Execuţia Iucrării pe tronsoanele din traseu în care există vegetaţie, se va realiza

numai în prezenţa unui reprezentant aI Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului
Bucureşti, având obligaţia anunţărfl direcţiei noastre cu 5 zile înainte de inceperea Iucrării, Ia tel.
021/305.55.00, interior 4108.

- În proximitatea arborilor/arbuştilor, săpătura se va executa manual sau utilizând o
tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului
dendrologic.

- In timpul Iucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic
prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la ceI puţin 1 m- 1.5 m faţă de
arbori/arbuşti, conform SR 8591J1997 Reţeĺe edilitare subterane. Condiţŕi de amplasare.

- Este interzis: secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în
jurul arborilor sau rănireairuperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

ln cazul in care nu sunt respectate condiţiile privind distanţa faţă de arborii menţionaţi,
acetia pot fi puşi în pericol de prăbusire (dezrădăcinare, intrare în declin biologic, înclinare peste
40° faţă de verticală).

Menţionăm că în această situaţie nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse
prin prăbuşirea materialului dendrologic, Dacă la verificările ulterioare (12 Iuni de Ia finalizarea
lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul Iucrărü, aveţi
obligaţia inlocuirfl exemplarelor uscate şi suportarea contravalorH eventualelor prejudicii produse
prin prăbuşirea acestora.

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

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de
Urbanism nr. din 22.10.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti impreună cu
planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterh acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul
administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros,
conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea ‘Normelor
pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare
i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

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,

Simona-Mariańa POPA
( -11 ‚.

L V(ĺ,
lntocmit,

-. ef Serviciu Avtze,si Acorduri
- Daniela V9'INESCU

2ZFEaZ*i
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PRIMĂRIA MUNICIPIUWI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

2R.FF 2a;9

CĂTRE,
S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
pri n
S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L.

Spre ştünţă:
PRIMARIA SECTORULUI 6
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC I DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6

Q Intr. Av. Lt. Caranda Gheorghe, nr.9, sector 6, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: ‘Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe Drumul
Osiei ‚ sector 6, Bucuresti"

Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A, prin
I — împuternicit aI S.C. BEST ELECTRO PROIECT S.R.L., înregistrată Ia

P.M.B. cu nr.1698878/16.O1.2019 şí Ia Direcţia de Mediu cu nr.297/17.01.2019, prin care
se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrării: “Alimentare cu
energie electrică a imobilului situat pe Drumul Osiei nr. 68-70, sector 6", vă comunicăm
următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.
din 22.10.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti impreună cu planul anexă,
Memoriu tehnic, Fia de soluţie nr, emisă de E-distribuţie
Muntenia, Contract de vănzare auientificat cu nr. ‚ Aviz
nr. emis de Adminsitraţia domeniului Public i Dezvoltare Urbană
Sector 6, Clasarea notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia
Mediului Bucureti, plan de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico
edilitare, plan de încadrare în zonă), Iucrarea constă în

- realizare extindere reţea electrică prin montarea subterană a două cabluri
electrice JT, 3x150+95N, pe un traseu în Iungime de 100 m, din care 59 m în domeniul
public. Reţeaua electrică proiectată va fi alimentată din postul de transformare PT
5183/25OKVA existent pe terenul imobilului cu nr. cadastral IE va contiua prin
trotuarul neamenajat aI str. Drumul Osiei până în dreptul imobilului cu nr. Ia noile
FDCP-uri ce vor fi montate în incintă, încastrate în clădire. Pozarea cablurilor electrice se
va realiza în anţ cu Iăţimea de 0,4 m-0,5 m i Ia adâncimea de 0,9 m.

2. Urmare a verificărh efectuate pe teren in data de 18.02.2019 s-a constatat
că pe traseul Iucrărilor nu există spaţii verzVarbor/arbusti plantaţi.

Nr.297 116988781
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În urma analizărü 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
execuţiei Iucrării menţionate.

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

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

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz,
aveţi obligaţia solicitării revizuidi acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrării.

In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind
aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructurâ (tehnico-edilitare ş stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

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-Mariána PQPA

ntocmit,
et Serviciu Avize í Acorduri

Daniela VOINESCU

22. FEB.
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Nr. 318/1698999! L h4L, 2Ű'9

Către : SC M VEO CONSULTING SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia
registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicü nr. 44, sector 2

Referitor Ia Iucrarea: Extindere i branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe
Intrarea Chefalului. —‚ sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1698999/17.01.2019 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr. 318/16.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea

O
Iucrărfl: Extindere i branşament de gaze naturale pentru imobUul situat pe Intrarea Chefalului
nr 12 C, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a
planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea NotificărH nr, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de
reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificărH
efectuate pe teren în data de 07.02.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa pe o Iungime
de 3m, astfel:

• din conducta existentă în carosabilul Intrărfl Chefalului, perpendicular, până Ia
aproximativ 2,5m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţü/pe drumul de servitute.

• în vecinătatea traseului IucrărH nu există arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele

de protecţie a spaţHlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul
favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

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

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
In perioada 15 noiembrie - 15 martŕe, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordui

administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros,
contorm celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea
“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură
(tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti'.

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

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 EXECŢLTJVI
Simona-Mariana'POPA

•‘

Şef Serviciu A vize şi Acorduri
ý: Daniela VOINESCU

Intocmit:
ExpapĄ129ASCA
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CĂTRE,
S.C. ENGIE ROMANIA S.A.

Bulevardul Mărăsesti nr.4-6, sector 4, Bucuresti
prin

S.C. ANTOPREST ACTIV S.R.L.
Strada Afluentului nr.10, sector 1, Bucuresti

Spre ştiinţă:
Administraţia Străzilor Bucureti
Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureti

Primăria Sectorului 3 Bucuresti
Direcţia Administrarea Domeniului Public
Strada Intr. Odobesti nr.5-7, sector 3, Bucuresti

Obiectul Iucrării: “Reabflitare reţea de distribuţie gaze naturale pe str.
Dristorului, sector 3, Municipiul Bucuresti, cu conducte .i instalaţü de
racordare din PE100 SDR 11"

Referitor Ia cererea depusă de S.C. ENGIE S.A. prin S.C. ANTOPREST ACTIV
S.R.L., înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1699170/17.01.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.320/1 6.01.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind
executarea Iucrăńi “Reabilitare reţea de distribuţie gaze naturale pe str. Dristorului,
sector 3, Municipiul Bucureti, cu conducte .şi instalaţü de racordare din PE100 SDR
11", vă comunicăm următoarele:

1. conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr
din 17.05.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă,
Memoriu tehnic, Clasarea notificărfl nr, emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bucureti, Aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucureti,
Aviz de traseu emis de Direcţia Administrarea Domeniului Public din cadrul Primăriei
Sdector 3, plan de coordonare avizat de administratorfl reţelelor edilitare, plan de
încadrare în zonă), Iucrarea constă în înlocuirea conductelor de gaze naturale i a
branamenteIor aferente existente pe 2 tronsoane, astfel:

. Tronson 1 - conductă de gaze naturale proiectată pozată subteran, în
carosabilul din str Dristorului, având punct de cuplare — PC2 în conducta de
disthbuţie gaze naturale existentă în carosabilul str. Complexului. Traseul conductei
de gaze naturale propuse va străbate carosabilul str. Dristorului, paralel cu trotuarul
nr. impare si va avea cap terminal — CT1 (conform plan anexă ). Din conducta nou
proiectată PE 100, Dn 125 mm, în proximitatea CT1 se va racorda o conductă de
gaze naturale PE100 Dn 63 mm nou proiectată pe aIee9Aetacces, până la CT2. Pe
acest tronson de conductă de gaze naturale se vor reabîlitátčn hr. de 2 bransamente.

Nr.3201 1699170!
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La verificarea în teren efectuată în data de 08.02.2019 s-a constatat că pe
acest tronson nu există vegetaţie sau arbori/arbusti afectaţi de Iucrare.

Tronson 2 — conductă de gaze naturale din PE 100 SDR11, nou proiectată
pozată subteran, cu racordare în conducta de gaze naturale MP PE 100, Dn 200 mm,
existentă în carosabilul din B.dul Camil Ressu (punct de cuplare PC1). Conductei nou
proiectată va subtraversa prin foraj orizontal carosabilul b.dul Camil Ressu, va
continua prin parcajul auto din dreptul bloc 13A, prin aleea de acces dintre bloc 13A
i bloc 14B, apoi traseul va continua prin spatele blocurilor 14B, 14A, 18A până Ia
CT1 din spatele blocului 18 (din str. Mihai Bravu). Traseul (din punctul de bifurcaţie aI
conductei de gaze propuse — existent în aleea de acces) va continua prin parcajul
auto din spate bloc 13A, bloc C13, prin trotuarul din spate bloc 13, bloc 10,
traversează parcajul din dreptul blocului 15B, apoi prin spaţiul verde din Iateralul
blocului 15B, până Ia cap terminal 4 - CT4 (în dreptul scării a bloc 1SABC). Din
conducta nou propusă se va racorda o altă conductă ( în dreptul blocului 10, sc.3)
care va traversa aleea de acces dintre Grădiniţa nr.239 i blocul 15B, o ramificaţie va
avea cap terminal CT6 (spate bloc 15B), o alta va traversa aleea din faţă bloc 15
ABC i parcajul auto aferent, până Ia CT 5 ( conform plan anexă )‘ Pe aceste tronson
de conductă se vor înlocui un nr. de 22 bransamente.

La verificarea în teren efectuată în data de 08.02.2019 s-a constatat că:
traseul conductei de gaze proiectată vă traversa spaţiul verde aferent spate bloc 15B
(până 1! CT6) şÍ spaţiul verde din Iateralul blocului 1 5B, pänă Ia CT4.

In parcarea existentă în spatele blocului 18A sunt Iocalizaţi 5 ex. Fraxinus sp.
(cu diarnetrul trunchiului între 20-50 cm, h=12-14 m).

In vecinătatea branamentuIui aferent Grădiniţei nr.239 există plantat în
alveolă un ex. Frasinus sp., iar în spaţiul verde din Iateralul blocului 15B există arbori
i gard viu care va fi protejat în execuţie Iucrrărilor, Faţă de arborii menţionaţi se va
păstra distanţa de 1,0 — 1,5 m, conform normativelor în vigoare, inclusiv SR
8591/1997.

Traseul conductei de gaze naturale propuse va avea Iungimea de 749 m, iar
bransamentele ce vor fi înlocuite vor avea Iungimea totală de 143 m. Lungimea totală
traseu 892 m.

Pozarea conductei va fi realizată manual în anţ deschis cu Iăţimea de 0,5 m
i adâncimea de pozare va fi de 0,9 m.

2. In urma analizării documentaţiei depuse si 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 Iucrării menţionate, astfel:

- Execuţia Iucrării se va face numai în prezenţa unui reprezentant aI
Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucure$i, având obligaţia
anunţării direcţiei noastre cu 5 zile înainte de începerea lucrării, Ia tel. 0211305.55.00,
interior 4108.

- In proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul
radicularal materialului dendrologic.

- In timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia ceI puţin 1 m
— 1,5 m faţă de arbori/arbuşti, conform SR 8591/1997 Rei'ele edilitare subterane.
Condiţii de amplasare.

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

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
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În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem
răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materiaiuiui dendrologic.

Dacă ia verificările uiterioare (12 Iuni de Ia finalizarea Iucrării) se constată
uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul IucrărU, aveţi
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventuaielor
prejudicfl produse prin prăbuşirea acestora.

In baza acestui aviz nu se execută iucrări de defrişare sau de toaletare, iar
la finaflzarea IucrărU aveţi obligaţia aducerfl terenuiui Ia starea iniţială.

Inainte de începerea execuţiei Iucrăriior se vor întflnţa asociaţflle de proprietari
aferente blocurilor afectate de execuţia Iucrărilor.

Beneficiarul, respectiv executantul sunt răspunzători de execuţia Iucrărilor.
Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în

Cedificatul de Urbanism nr. emis de Primăria
Municipiului Bucureşti i în baza planului de coordonare avizat de administratorii
reţeeor tehnico-edflitare, Pentru orice modificare apărută în traseu Iucrării ulterior
emiterfl acestui aviz, aveţi obligaţia solicitărfl revizuirfl înainte de începerea execuţiei
Iucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform arL4,
Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009.

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

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-M aPOPA

et Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOLNESCU
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CĂTRE,
S.C. ENERCONSTRUCT S.R.L.
Strada Caraiman nr.63, sectcr 1, Bucureşti

Spre ştünţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucuresti

Referitor ia Iucrarea: ‘Alimentare cu energie electrică a imobilului din str. G-rai
Eremia Grigorescu r - eector 1, Bucureştľ

Ca urmare a cererii depuse de S.C ENERCONSTRUCT S.R.L. prin Domnul
înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1700521/22.01.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu

nr.437/23.01.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind
executarea Iucrării: “Alimentare cu energie electrică & imobilului din str. G-rai Eremia
Grigorescu nr. 2c sector 1' vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.
din 06.11.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă,
Memoriu justificativ, Fisa de soluţie nr, emisă de E-distribuţie
Muntenia, Clasarea notificăňi nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia
Mediului Bucuresti, Aviz de traseu emis de Administraţia
Domeniului Public Sector 1. avize individuale emise deţinătohi reţelelor tehnico-edilitare:
SC Telekom Romania CommunicaUons SA, Netcity Telecom, Luxten, Distrigaz Sud
Reţele, Apa Nova SA, imputernicire, plan de încadrare în zonă), Iucrarea constă în

- realizare racord electric nou, prin montarea subterană a două cabluri
electrice JT- 3x150+95N, racordate în sistem intrare-iesire Ia cablului electric JT (între T
58- CD 723) existent pe str. G.ral Eremia Grigorescu în trotuarul nr. impare. Traseul
branamentuIui proiectat va porni din Iocul de mansonare, va subtraversa carosabilul str.
G.ral Eremia Grigorescu si trotuarul nr, pare în dreptul Iimitei de proprietate stânga a
imobilului alimentat, până Ia CS — cutia de siguranţă proiectată, ce va fi montată in
incinta imobilului, cu acces direct din domeniul public. Din CS proiectată se va poza un
cablu până Ia cutia destinată furnizărü-(CF), ce va fi amplasată Iângă CS. Lungimea
totală a traseului racordului electric propus va fi de 18 m (din care 10 m pe domeniul
public). Pozarea cablurilor electrice se va realiza în pământ, Ia adâncimea de 0,9 m în
trotuar1 respectiv adâncimea de 1,2 — 1,4 m la traversare.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren in data de 15.02.2019 s-a constatat
că nu există vegetaţie, arbori /arbusti pe traseul sau în proximitatea lucrării.

In 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
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spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 vă facem cunoscut avizul favorabil
execuţiei Iucrării menţionate.

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

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul
de Urbanism nr. din 06.11.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti
împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz,
aveţi oblígaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărh.

In perioada 15 noiembrie - 15 martie1 prezentul aviz este valabil numai însoţit de
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind
aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărulor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

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 spaţülor verzi de pe teritońul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii i es[e
valabil numai în prezenţa avizului emis de Ministewl Culturfl i Identităţii Naţionale.

DIRECTQR EXECUTIV,

Simona-Mariana PQPA

Întocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

1ZFEB 2Üi
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PRIMĂRJA MUNIQPIULUI BUCUREŞ11 Ţçpç?9)%ęy
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 507,95011701652, 1706835!
2 : FEB 2Q9

CĂTRE,
S.C. CEAMIS PROIECT S.RL.
Buíevardul Corneĺiu Coposu nr.5, bĺ. 103, sc.3,et.2, ap.51, sector 3, Bucuresti

Spre ştflnţă:
ADMINISTRAŢIA STRAZILQR BUCUREŞTI
Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucuresti

Referitor Ia lucrarea: “Branament de apă pentru imobflul situat pe str. L Brezoianu
sectcr 1, 8ucuretľ'

Ca urmare a cererii depuse de S.C. CEAMIS PROIECT S.R.L., înregistrată la
P.M.B. cu nr.1701652/25.01.2019 şi ia Direcţia de Mediu cu nr.507/28.01.2019,
completată cu documentaţia înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1706835/08.02.2019 i la
Direcţia de Mediu cu nr. 950/11.02.2019, prin care se solicită emiterea avizuiui de
specialitate privind executarea Iucrărfl; “Bransament de apă pentru imobilul situat pe str.
Brezoianu nr.16 sector 1", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.
din 29.03.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu pianui anexă, Aviz
nr. emis de Apa Nova SA, Memoriu tehnic, Aviz de
traseu nr. emis de Administraţia Străzilor Bucuresti, Clasarea notificărfl
nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, avize
individuale emise de deţinătorii reţeieior tehnico-ediiitare: Distrigaz Sud Muntenia, E

C Distribuţie Muntenia, Luxten, Netcity-Telecom, Telekom Romania Communication SA,
plan de încadrare în zonă), Iucrarea constă în

realizare bransament de apă potabilă pozat subteran, cu Iungimea L= 20,0
m, din care 4,0 m în domeniul public. Bransamentul propus se va Iega Ia reţeaua publică
de apă potabilă din PEID De 225 mm existentă în carosabiiui din strada 1. Brezoianu.
Traseul branamentuIui de apă potabi(ă proiectat va traversa parţial carosabilul í
trotuarul din dreptul imobiluiui cu nr.18, prin gang, până Ia căminul de branament
proiectat, ce se va monta în incinta imobilului din str. 1. Brezoianu - corp 2.

In 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.

Prezentul aviz este emis in baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul
de Urbanism nr. emis de Primăria Municipíului Bucureşti
împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare.

Sd. Regina Eksabea nr 47. cod poşta) 0513, sector 5, Bucurfli, Rçrnănia
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Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de
toaletare, iar Ia finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

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

Având în vedere că Iucrările se execută pe teren aflat în zona protejată 42-
Brezoianu, avizul este valabil numai în prezenţa avizului emis de Ministerul Culturii i
Identităţii Naţionale, iar în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil
insoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de
Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018
privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia
lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului
Bucureti.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4,
Iit. b) din Anexa nr 1 la HC.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-Mar1iana POPA
ńJ'

(/
ř

Sef Serviciu,
Daniela VOINESCU

ľ
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PRIMĂRJA MUNIIPIULUI BUCUREŞ11 fo[rţanç2Q1ţeu
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 8570,1132811656916, l6826O3I....J

CĂTRE,
S.C. MIRAL INSTAL S.R.L.
Aleea Marius Emanoü Buteică nr. 18-20, sector 3, Bucure.ti

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B.dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: “Branament de apă potabilă, branament de incendiu i
racord de canalizare pentru imobflul situat în Aleea Meteorologiei nr. 15A, sector 1,
Bucuretľ'

Ca urmare a cererii depuse de &C. MIRAL INSTAL S.R.L., înregistrată Ia P.M.B.
cu nr.1656916/03.09.201B şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.8570/04.09.2018 i completată
cu documentaţiaînregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1682603/21.11.2018 i Ia Direcţia de Mediu
cu nr. 11328/22.11.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind
executarea Iucrării: “Branament de apă potabilă, branament de incendiu i racord de
canalizare pentru imobilul situat în Aleea Meteorologiei nr. 15A, sector 1", vă comunicăm
următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism
nr. din 14.08.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti
impreună cu planul anexă, Aviz tehnc definitiv nr. emis de Apa

r" Nova SA Memoriu tehnic, Aviz nr. emis de Administraţia Domeniului
-.J Public Sector 1, Clasarea notificării nr, emisă de Agenţia pentru

Protecţia Mediului Bucuresti, avize individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico
edilitare: Distrigaz Sud Muntenia, E-Distribuţie Muntenia, Luxten, Netcity-Telecom,
Telekom Romania Communication SA, plan de încadrare în zonă), Iucrarea constă în

realizare branament de apă potabilă pozat subteran, Dn 50 mm i Iungime
de 13,0 m, care va fi alimentat din reţeaua publică de apă potabilă existentă în carosabilul
din str. Aleea Meteorologiei, pe partea numele pare. Traseul branamentuIui de apă
potabilă traversează carosabilul I trotuarul, până Ia căminul de branament care va fi
amplasat în incinta imobilului. BranamentuI de apă potabilă a fost dimensionat pentru a
asigura atât debitul de apă potabilă pentru consum menajer căt i pentru refacerea
rezervei intangibile de stingere a incendiilor, conform aviz teh. definitiv nr.

emis de Apa Nova SA.
realizare racord de canalizare executat din tuburi PVC 160X4,7 mm, cu

Iungimea de 8,0 m, care se va Iega Ia reţeaua publică de canalizare, existentă în
carosabilul străzii Aleea Meteorologiei. Traseul racodului de canal va traversa carosabilul

Bd. Regina Elisabeta nr 47, cod posal O5%13, sedor5, Oucureşti, Aomănia
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i trotuarul în dreptul imobilului cu nr.15A, până Ia căminul de racord proiectat ce se va
amplasa în incinta imobilului, Ia de Iimita de proprietate cu domeniul public.

2. Urmare a verificărií efectuate pe teren în data de 27.09.2018 s-a constatat
că există vegetaţie spontană pe domeniul public, în vecinătatea cu Iimitate de proprietate.

In 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.

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

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

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz,
aveţi obligaţia solicitării revizuirfl acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărfl.

In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţflle de Iucru pe timp
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind
aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

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-Mariá &PÖPA

Tntocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINES

2 Z FED. 20i9
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PRIMĂRIA MUNIQRUWI BUCUREŞ11 oppnjç2Ç19.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

CĂTRE,
S.C. E-DISTRISUŢIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L.

Spre ştiinţă:
PRIMARIA SECTORULUI 6
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC I DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6
Intr. Av. Lt. Caranda Gheorghe, nr.9, sector 6, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: “Alimentare cu energie electrică a imobflului situat pe Drumul
BeIuguIui ţ sector 6, Bucuretî"

Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A, prin Năstase
Claudiu Daniel — împuternicit aI S.C. BEST ELECTRO PROIECT S.R.L., înregistrată Ia
P.M.B. cu nr.1698877/16.O1.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.298/17.O1.2019, prin care
se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrării: “Alimentare cu
energie electrică a imobilului situat pe Drumul BeIuguĺui nr.49U, sector 6", vă
comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.
din 22.10.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă,
Memoriu tehnic, Fisa de soluţie nr, emisă de E-distribuţie Muntenia,
Contract de vânzare autentificat cu nr de NP Daniela Pieleanu, Aviz
nr. emis de Adminsitraţia domeniului Public i Dezvoltare Urbană
Sector 6, Clasarea notificărfl nr emisă de Agenţia pentru Protecţia
Mediului Bucuresti, plan de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico
edilitare, plan de încadrare în zonă), Iucrarea constă în

- realizare extindere reţea electrică prin montarea subterană două cabluri de
joasă tensiune, 3x150÷95N, pe un traseu în Iungime de 145 m, din postul de
transformare PT 4961 existent pe Drumul Belsugului, în dreptul imobilului cu nr. 49B, va
continua prin drumul de servitute cu nr. cadastral IE 228454 (conform planului anexă Ia
CU) i apoi prin proprietatea imobilului alimentat, până Ia noile FDCP-ud ce vor fi
montate în incinta imobilului.

Traseul canalizaţiei electrice propuse nu va afecta vegetaţia.
2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 18.02.2019 s-a constatat

că pe traseul lucrărilor nu există spaţii verzVarborĺarbuti plantaţi.

Nr.298 I 1698877!
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Tn urma analizării documentaţiei depuse i a verificărilor din teren, în
conformitate cu H.C.G.M.B. nr304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil
execuţiei Iucrării menţionate.

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

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul
de Urbanism nr. din 22.10.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti
împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare i în baza planului de coordonare.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrărfl ulterior emiterii acestui aviz,
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrării.

In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp
friguros, conform celor speciuicate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind
aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare si stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

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-Mariana POPA

Întocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

2JEB. 7M
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2Ol 9.eu

Nr. 328,1066! I 1699853, 1708375!..:..

CĂTRE,

Strada

Spre ştiinţä:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucurest

ia Iucrarea: “Branament
‚ sector 1, Bucuresti"

Bucureti

Ca urmare a cererii depuse de Domnul ‚ înregistrată Ia P.M.B. cu
nr.1699853/18.01.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.328/21.01.2019, completată cu
documentaţia înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1708375/13.02.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu
nr.1066/14.02.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind
executarea Iucrării: “Branament energie eiectrică pentru imobiiui din strada Duioiei nr.

“, vă comunicăm următoarele:
1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism

nr. emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună
cu planul anexă, Memoriu tehnic, Contract de vânzare aut. sub nr.
Contract de vânzare-cumpărare aut, cu nr Clasarea notificării
nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, Aviz de traseu
nr. emis de Administraţia Domeniului PubIic Sector 1, avize
individuale emise deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare: Netcity Telecom, Distńgaz Sud
Reţele, Apa Nova SA, împuternicire, plan de încadrare în zonă), Iucrarea constă în

- realizare bransament electric monofazat nou, prin montarea subterană a
unui cablu electric - lxlO+6C, pe un traseu în Iungime de 13 m, alimentat din LEA- Linia
electrică aeriană existentă pe stâlpul din trotuarul nr. impare din str. Duioiei. Traseul
branamentuIui electric va străbate trotuarul de Ia stâlp până Ia blocul de măsură i
protecţie - BMPM 25A ce va fi amaplasat în incinta imobilului alimentat, Ia Iimita de
proprietate, cu acces direct din domeniul public. Pozarea cablurilor electrice se va realiza
în pământ, în anţ deschis Ia adâncimea de 0,9 m în trotuar.

2. Urmare a verificărh efectuate pe teren în data de 21 .02.2019 s-a constatat
că în trotuarul nr impare din str. Duioiei există aliniament stradal cu arbori plantaţi în
proximitatea Iucrării.

În dreptul imobilului cu nr. din str. Duioiei există plantaţi 4 ex. Prunus pissardi
sp.( corcodus), O 10- 15 cm, h=3-5 m, iar în dreptul imobilului cu nr. 5 au fost Iocalizaţi 2
ex. arbuti Thuja cu h=2 m.

ln 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

Referitor
Duioşiei

energie electrică pentru imobiIuI din strada
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spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil
condiţionat execuţiei Iucrării menţionate.

In execuţia Iucrărilor se vor respecta următoarele condiţfl:
- În proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau

utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul
radicular aI rnaterialului dendrologic din proximitatea Iucrării.

- ln timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor Ia ceI puţin 1,0 m-1 ‚5 m faţă de arbori,
conform SR 8591/1997 Reţeie edilitare subterane, Condiţii de amplasare;

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pămăntului sau altor
materiale în jurul arboriIor/arbuUIor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea
utilaJelor din dotare.

In cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem
răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic.

Dacă Ia veriflcările ulterioare (12 Iuni de Ia finalizarea IucrărU) se constată
uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul Iucrării, aveţi obligaţia
înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorü eventualelor prejudicfl produse
prin prăbuşirea acestora.

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

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul
de Urbanism nr. din 10.01.2019 emis de Primăria Sectorului 1
Bucureşti impreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută in traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz,
aveţi obligaŞa solicitărh revizuirii acestuia inainte de începerea execuţiei Iucrării.

In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţüle de Iucru pe timp
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind
aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

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, O

Întocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VO ESCU

25. FEB. 2t19
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PRIMĂRIA MUNIOPIUWI BUCUREŞ11 çqţgnjç2Çţ1.ęu
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 401,619/1700028, 1703396/ 2'8:FED 2079

CĂTRE,
S.C. MIRAL INSTAL COMPANY S.R.L.
Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 18-20, sector3, 8ucureti

Spre ştiinţă:
PRIMARIA SECTOR 6
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC I DEZVOLTARE URBANĂ
Intr. Av. Lt. Caranda Ghe. nr.9, sector 6, Bucuresti

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

Referitor Ia Iucrarea: “Extindere conductă de gaze naturale i branamente de gaze
pe Drumul BeIuguIui nr.23, sector 6, Bucureti"

Ca urmare a cererii depuse de S.C. MIRAL INSTAL COMPANY S.R.L., înregistrată Ia
P.M.B. cu nr.1700028/21.01.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.401/22.01.2019, completată cu
documentaţia înregistrată Ia P.M:B. cu nr.1703396/30.01.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr.
619/31.01.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrării:
“Extindere conductă de gaze naturale i branamente de gaze pe Drumul BeIuguĺui nr.23,
sector 6", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din
04.10.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Acord de acces
Ia sistemul de distribuţie gaze naturale nr. emis de Distrigaz Sud Reţele,
Memoriu justificativ, Adresa nr emisă de PMB- Direcţia Patrimoiu,
Clasarea notificării nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti,
Aviz nr. emis de Administraţia Domeniului Public i Dezvoltare Urbană Sector
6, Aviz nr. emis de Administraţia Străzilor Bucuresti, Aviz nr.

emis de Comsiai tehnică de Circulaţie- PMB, PIan de coordonare
avizat de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), Iucrarea constă în

- realizare extindere reţea de distribuţie gaze naturale cu o conductă din PE1 00
SDR11 DnlaOmm — L=155 mI (domeniu public), care va fi racordată În conducta de distribuţie
gaze naturale Dn=160 mm existentă în carosabilul din B.dul Iuliu Maniu, perpendicular pe
aceasta. Traseul conductei propuse va porni din scuarul exitent pe mijlocul carosabilului din
B.dul Iuliu Maniu, va subtraversa carosabilul prin foraj orizontal dirat, apoi va continua prin
carosabilul din Drumul Belsugului (partea stângă a acestuia — sens spre str. Viscolului, Ia circa 1
m de Iimitele de proprietate a imobilelor), până în dreptul imobilului cu nr. 23. Extinderea reţelei
de distribuţie va continua cu montarea subterană a unei alte conducte de L= 155 mI i Dn
125mm montată pe domeniu privat, conductă care va fi racordată Ia conducta de gaze nou
propusă cu Dn 180 mm. Traseul conductei propuse cu Dn 125 mm va începe din Drumul
BeIuguIui i va continua prin carosabilul drumului de acces până în dreptul blocul C1 din Drumul
BeIuguIui nr.23 unde va avea cap terminal.
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- realizare 3 branamente de gaze naturale noi, din PE 100 SDR11, Dn 110 mm şi
Dn 90 mm, cu lungimea de 4,0 m (3,0 m + 1,0 m reiser), aferente biocurilor C1, C2 i C3 din
Drumul BeIuguIui nr.23. BranamenteIe proiectate vor fi racordate Ia conducta de gaze
naturale, PE 100 SDR 11, Dn 125 mm propusă in drumul de acces.

2. Urmare a verificărfl efectuate pe teren în data de 18.02.2019 s-a constatat că
punctul de cuplare in conducta de distribuţie gaze naturale existentă în b.dul iuliu Maniu va fi
realizat in spaţiul verde — scuar înierbat, existent în carosabilul din această arteră de circulaţie.

In 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 Iucrării
menţionate.

In execuţia Iucrărilor se vor respecta următoareie condiţfl:
- In proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând

o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materiaiuiui dendrologic.

- În timpul Iucrăriior, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia ceI puţin 1,0 m faţă de
arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edŕiitare subterane. Condiţü de ampiasare;

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale
in jurul arborilor sau rănire&ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

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

Precizăm că in baza acestui aviz nu se execută iucrări de defrişare sau de
toaletare, iar Ia finalizarea Iucrăriior aveţi obligaţia aducerfl terenului ia starea iniţială, înclusiv
refacerea gazonuiui.

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

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrărü ulterior emiterii acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai insoţit de
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţüle de Iucru pe timp
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea
“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia lucrărilor de infrastructură
(tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuretľ.

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 teritoriui Municipiului Bucureşti.

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

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

intocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU
25JEB. 2D!
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PRIMĂRIA MUNICIPIUWI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 406 ţ 1700342/
&FEB. 1Đ1

CĂTRE,
S.C. E-DISTR1BUŢIE MUNTENIA S.A.
pri n

Spre giinţă:
PRIMARIA SECTORULUI 4
DIRECŢIA GOSPODĂRIRE LOCALĂ
b.DUL Metalurgi& nr.12-18, Grand Arena, et.1, sector 4, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: ‘Aiimentare cu energie electrică a imobiiului situat pe strada
Alun4ului ‚ sector 4, Bucureti"

Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A, prin Doamna
înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1700342121.O1.2019 şi Ia Direcţia de

Mediu cu nr.406122.01 .2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind
executarea Iucrărfl: “ Alimentare cu energie electrică a imobflului situat pe strada
AIuniuIui nr. 133-135, sector 4", vă comunicăm următoarele;

1. Conform documentaţiei depuse (Cedificat de Urbanism nr.
din 06.11.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti impreună cu planul anexă,
Memoriu tehnic, Fia de soluţie emisă de E-distribuţie Muntenia, Aviz

emis Primăria Sector 4, Aviz de traseu
emis de Direcţia Gospodărire Locală - Primăria Sector 4,

Clasarea notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

() Bucure$i, Avize individuale emise de administratońi reţelelor tehnico-edilitare, plan de
încadrare în zonă), Iucrarea constă în

- realizare extindere reţea electrică prin montarea unui cablu de joasă
tensiune, 3x150+95N, pe un traseu în Iungime de 160 m executat în domeniul public, din
CS- (aferentă PTZ 1948) existentă în dreptul imobilului cu nr. 20 pe str. Bâldana, va
continua prin trotuarul nr, pare din aceeasi stradă, până Ia noul FDCP propus a se monta
în incinta imobilului alimentat, în proximitatea Iimitei de proprietate cu imobiiul din str.
Bâldana nr.4. Pozarea cabluiui electric se va realiza subteran, în anţ deschis executat
prin săpătură, Ia adâncimea de 0,8 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 15.02.2019 s-a constatat
că pe traseul Iucrărilor nu există spaţii verzi/arbor/arbuti plantaţi.

In 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.

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

n r.
n r.

n r.
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Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în
Certificatul de Urbanism nr. din 06.11.2018 emis de Primăria Municipiului
Bucureşti împreună cu planul anexä - vizat spre neschimbare i în baza planului de
coordonare.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrărfl ulterior emiterfl acestui aviz,
aveţi obhgaţia solicitării revizuirfl acestuia inainte de începerea execuţiei Iucrărfl.

In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp
friguros, conform ceIor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind
aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti".

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 tehtoriul Municipiului Bucureşti.

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

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

ĺntocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU
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hŤtpBwww.ntb.rcRnsbtutiiJimań&direcWdirectia mediwavize asboii in ccnsuhar&avizp arboń in consUtase.ptw
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PRIMĂRIAMUNIOPIULUIBUCUREŞ11 ţoppc29)u
DIRECŢIA DE MEDIU

28. f EB. 2D19

CĂTRE,
S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C. BEST ELECTROPRQIECT S.R.L.

Spre ştiinţă:
PRIMARIA SECTQRULUI 3
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE

Q Intr. Odobeti nr.5-7, sector 3, Bucuresti

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

Referitor la lucrarea: “Alimentare cu energie electrică a imobflului situat pe Strada
Voinicului sector 3, Bucurestľ'

Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A, prin
— împuternicit aI S.C. BEST ELECTRO PROIECT S.R.L., înregistrată Ia

P.M.B. cu nr.1701570/23.Q1.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.469/25.O1.2019, prin care
se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrărfl: “Alimentare cu
energie electrică a imobUului situat pe Strada Voinicului nr.23, sector 3", vă comunicăm
următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.
din 22.10.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă,

‘—‘ Memoriu tehnic, Fia de soluţie nr, emisă de E-distribuţie
Muntenia, Contract de vânzare autentificat cu nr. de Notar Public
Molcuţ Iulia, Contract de vânzare autentificat cu nr. de Notar Public
tefan Loredana Anca, Aviz de traseu nr. emis de Direcţia Servicii
Publice- Primăria Sector 3, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia
Străzilor Bucureti, Clasarea notificărü nr, emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bucureti, plan de coordonare avizat de administratorü reţelelor
tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), Iucrarea constă în

- realizare extindere reţea electrică prin montarea unui cablu de joasă
tensiune, 3x95+50N, pe un traseu În Iungime de 165 m executat în domeniul public, din
CD- Cutia de distribuţie 313 (aferentă PT 4582) existentă în apropierea intersecţiei str.
Vulturilor cu str. Verdeţei, în dreptul imobilului cu nr.98, va subtraversa str. Vulturilor, va
continua prin trotuarul nr impare din str. Verdeţei, apoi prin trotuarul nr. impare din str.
Voinicului, până în dreptul imobilului cu nr. ‚ Ia noul FDCP ce va fi amplasată în incinta
imobilului alimentat. CabIuI electric va fi pozat Ia adâncimea de 0,9 m în anţ deschis

Nr. 469 I 1701570!
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executat prin săpătură cu Iăţimea de 0,4 m — în trotuar. La subtraversare
adâncimea de pozare va fi de 1,2 m.

Traseul canalizaţiei electrice propuse nu va afecta vegetaţia.
2. Urmare a verUicăii efectuate pe teren în data de 15.02.2019 s-a constatat

că pe traseul Iucrărilor nu există spaţii verzi/arbor/arbuti plantaţi.
In urma analizărU 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
execuţiei Iucrării menţionate.

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

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

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz,
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărfl.

In perioada 15 noiembrie - 15 mańie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind
aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare ş stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

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,

o

!ntocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

25.FE&?fl1
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PRIMĂRIA MUNIOPIUWI BUCUREŞ11 o9pç2q1.ęy
DIRECŢIA DE MEDIU

•1

Nr. 516,1153111702093,1 685282ĺ 2 a FEB. LOL

Către : SC DIONIS IMPEX SRL
Str. Bănior nr. 3, pader, sector 4

Spre ştiinţă: P54 - Direcţia Gospođărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control -

Servicii Spaţii Verzi
B-dulMetalurgieinr. 12-18, GrandArena, et. 1, sector4

Referitor Ia Iucrarea: Branament de apă potabUă pentru imobUului situat pe str. Tulnici
nr. 4, bL 46, sc. 2, sector 4, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., mnregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1685282/29.11.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 11531/03.12.2018, completată cu documentaţia înregistrată Ia
P.M.B. cu nr. 1702093/28.01.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 516/29.01.2019, prin care
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării: Branament de apă potabilă
pentru imobfluiui situat pe str. Tulnici nr. 4, bI. 46, sa 2, sector 4, conform documentaţiei
depuse (C.U. nr. ‚ a planurilor anexate şi Memoriului tehnic,
Clasarea Notificădi nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu
emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de
14.02.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa pe o Iungime de lOm, astfel:

• din conducta existentă în parcare, în spatele blocului, perpendicular, până Ia
aproximativ 7m faţă de Iimita din partea dreaptă a blocului.

• fără afectarea vegetaţiei existente în vecinătatea traseului Iucrării.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul aóorilor (dacă există în proximitatea traseului Iucrărfl) de 1 m—1 .5m, conform

CD prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane, Condiţii de amplasare.
Menţionăm faptul că, in dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se

va executa manual sau utilizänd o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănire&ruperea ramurilor arbodlor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" in scopul menţinerii
distanţei faţă de arborfl din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular aI acestora, defrişarea arborilor in cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
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Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicU produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei
Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitărU revizuirfl avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de

acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţflle de Iucru pe timp
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind
aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastmctură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritohul Municipiului Bucureti".

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

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau
toaletare.

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mari na POPA

25 FEB. 2013

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

!n tocmit

Red:P.R./3ex.-25.02.201 9 - prezentul aviz a fost postat pe sile-uI PMB

pe đata de

Sd. flegina Elisabeta nr. 47, cod paştal 0500t3, sectar 5, Bucureşti, Aamánia
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Către : SC APA NOVA SA
Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Stefan ceI Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de apă potabflă Ia imobilul din str. Ady Endre
sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1699069/17.01.2019 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr. 319/18.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea
Iucrării: „Branşament de apă potabflă Ia imobilul din str. Ady Endre nr. 20 A, sector 1", conform
documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a planurilor anexate şi
Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia
Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de
traseu emis de Administraţia Străzilor, avizul Ministerului Culturii nr. )‘ vă
comunicăm că, în urma verificărfl efectuate pe teren în data de 07.02.2019, s-a constatat că
Iucrarea se va executa pe o Iungime de 5m, astfel:

• din conducta existentă în carosabilul str. Ady Endre, perpendicular, până Ia
aproximativ lm faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizărfl dosarului, in conformitate cu 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 uiterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării
revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerfl terenului Ia starea iniţiaiă.
In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul

administratorului domeniului public în care se specifică condiţflle de Iucru pe timp friguros,
conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea
“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură
(tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti".

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

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau toaletare.
Prezentul aviiwi de valabilitate 1 an de la data emiterfl.

DIRECTOR EXEÇTtĄ
Simona-Marian4?O%' 2' Şef Serviciu Avize şi Acorduri

Daniela VO1NESCUn'r,O- -
‘ iţN7vw'f

Jntocmit: ?OŢç

SCA
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Nr. 32211699330/ O Ą MAR. 2019
Către : SC GINJCON SRL
Str. Modestiei nr. 62, sector 1

Spre ştiinţă; ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazeior naturale $ branamente pe
Intrarea StrăuIeti sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., ínregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1699330/17.01.2019 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr. 322118.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialítate privind executarea
Iucrării: „Extindere reţea de distributie a gazelor naturale $ branamente pe Intrarea Strău!eti,
sector 1' conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a planurilor
anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificărfl nr, emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurHe individuale ale deţinătorilor de reţele edflhtare,
aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma veriticării efectuate pe teren în
data de 07.02.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa pe o Iungime de 93m, astfel:

• din conducta existentă în carosabilul intr. Străulesti, în dreptul blocului 5 din
str. StrăuIeti nr 1, prin carosabilul intr. StrăuIeti, până Ia aproximativ 0,5m faţă de
Iimita din partea stângă a imobilului cu nr 53 din intr. StrăuIeti.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetaţie spontană.
În urma analizărfl dosarului, în conformitate cu 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării
revizuirU acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul

administratorului domeniului public în care se specifică condiţflle de Iucru pe timp friguros,
contorm celor specificate în Anexa nr3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea
NormeIor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrăriior de infrastructură
(tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

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

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

ĐIRECTOR E;
Simona-Mai

RedF.fl./3ex.-25.02.2019 . prezentul aviz a fcst postat pe sile-uI PMB
httpwv.pmbswűwtfűpdmaňa/&ediV&ietia_meă&avizearboiJn_consuItar&avz&sbcńbIsnuhrapłç ‚ pe data de

I I cb iI

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Danie7SCU

Întocmit FEQ 201g
SCA
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D&MAR 2019

Către : SC TEHNIC INSTAL GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia
registratura PMB

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de apă potabflă i racord de canalizare Ia imobflul din
str Suvenir, ‚ sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., inregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1700069/21.01.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 400/22.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: »Branşament de apă potabflă .şi racord de canalizare Ia imobŰul din
str. Suvenir nr 1, sector 2", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării
nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de
Administraţia Străzilor), vă comunicăm că1 în urma verificărü efectuate pe teren în data de
14.02.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa pe o Iungime de 9m(branament) +
1 6m(racord), astfeL

• din conductele existente în carosabilul b-dului Dacia, perpendicular, până
aproximativ 5m şi 7m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţfl.

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor de 1 m—1 .5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane. CondiÇü de amp!asare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănire&ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul in care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborU din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular aI acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că in cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendro]ogic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi supodarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora

l a
l I śt.

Nr. 40011700069ĺ
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei

Iucrărilor menţionate.
Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterü prezentului aviz, aveţi obligaţia

solicitărfl revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.
La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii i Identităţii

Naţionale, iar în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit

de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţflle de Iucru pe

timp friguros, conform celorspecificate ?n Anexa nr.3 Ia HCGMB nr 220119.04.2018 privind

aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de

infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, arL4, Iit.b.

Menţionăm că ín baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau

toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterfl.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
I

Daniela VO NESCU

(j
Intocmit:

E3JfASCA

27. FEB. ît1
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Către : SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL
Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 18-20, sector 3

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul PoUgrafiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale pe str Nicolae
Nicoleanu, sector 1, Bucure.şti

Referitor ia cereriie dvs., înregistrate Ia P.M.B. cu nr. 1700026/21.01.2019,
1701421/23.01.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 402/22.01.2019, 462/25.01.2019, prin
care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrărü: ‚Extindere reţea de distribuţie
a gazelornaturale pe str. Nicoţae Nicoleanu, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U.
nr. ‚ a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea
NotificărU nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia MediuluiBucureşti, PIan
de coordonare reţele ediiitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în
urma verificărH efectuate pe teren in data de 14.02.2019, s-a constatat că iucrarea se va
executa pe o Iungime de 63m(7m domeniul public ± 56m domeniut privat), astfel:

• din conducta existentă în carosabilul str. Nicolae Nicoleanu, perpendicular, până Ia
aproximativ 17,5m faţă de Iimita din partea dreaptă a imobilului cu nr, 16 din
str. Nicolae Nicoleanu.

• fără afectarea vegetaţiei existente în aiiniament.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului Iucrării) de 1 m—1 .5m, conform
prevededlor SR 8591/1997 ReteIe edihtare subterane, Condiţii de amplasare.

— Menţionăm faptul că, în dreptul arboriior din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizánd o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicuiar ai materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materiaiului dendrologic, se va evita depunerea pămäntuiui sau
aitor materiale în jurul trunchiuiui arboriior şi rănirealruperea ramuriior arboriior prin
manevrarea utiiajeior din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modeiată" în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular aI acestora, defrişarea arboriior în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al
mettiaiuiui dendrologic sunteţi răspunzători de eventuaieie pagube produse ia condiţii
meteo nefavorabiie.

Precizăm că în cazui în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
Iucrărü, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorU
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Iż% l iI
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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
solicitărű revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrăriior.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
In perioada 15 noiembrie - 15 madie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de

acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţflle de Iucru pe timp
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind
aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia lucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

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

Menţionăm că in baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau
toaletare.

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

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

!ntocmit:
4RASCA

27. FEB. ZOf
Red:P.RJ3ex-2502.2Q19- prezentul aviz a fost postai pe sheuI PMB

• pe data de
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H Ę, MAR. 2019
Către : SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SRL - pentru SC ETORTURI SRL
Str. Băiculesti nr. 19, bL D 9, sa A, et. 5, ap. 24, sector 1
Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia lucrarea: Ahmentarea cu energie eĺecirică a imobflului situat pe str Neamui'ui
sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., inregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1700046/21.01.2019 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr. 405/22.01.2019, prin care soiicitaţi avizul de specialitate privind executarea
Iucrărfl: Alimentarea cu energie electrică a imobflului situat pe str Neamului nr. 3, sector 1,
conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

‚ a planurilor
anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţeie edifltare,
aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în
data de 14.02.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa pe o Iungime de 12m, astfel:

• din cablui existent în dreptui imobilului cu nr. 6 din str Neamului, până Ia limita din
partea dreaptă a imobilului alimentat.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizărfl dosarului, în conformitate cu 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 Iucrăriior menţionate.

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

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este vaiabil numai însoţit de acordul

administratorului domeniului public in care se specitică condiţiile de Iucru pe timp friguros,
contorm celor speciticate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea
“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură
(tehnico-edilitare i stradaie) de pe teritoriul Municipiuiui Bucure$i'.

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

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR Exy$#JW»\
ţ3Simona-MariIta P - A> ‚

ÚĹU&4? 6î Şef Serviciu Avize şi Acorduri
W"5 4 Daniela VOINESC
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PRIMĂRIAMUManULUI BUWREŞ11 romania2O19.eu
DIRECŢ1A DE MEDIU

UĘ.MAR. LU

Către : SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA - prin dL

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor la Iucrarea: Bran.ament de energie electrică pentru imobilului situat pe
str. Inovatorflor -‚ sector 1, Bucureşti

Aeferitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1685716103.12.2018 şi la
Direcţia de Mediu cu nr. 11543/04.12.2018, completată cu documentaţia inregistrată Ia
P.M.B. cu nr. 1700565/22.01.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 435/23.01.2019, prin care
soflcitaţi avizul de speciaiitate privind executarea Iucrării: Branament de energie electrică
pentru imobŰului situat pe str. lnovatorUor nr. 5, sector 1, conform documentaţiei depuse
(C.U. nr.

‚ a planurilor anexate şi Memoriului tehnic,
Clasarea NotificărU nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureşti, Avizeie/acorduriie individuaie aIe deţinătoriior de reţele edilitare, aviz de traseu
emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de
14.02.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o Iungime de 2m, astfei:

• din cablul existent în trotuar, in dreptul imobilului nr 5 din str lnovatorilor, până la
aproximativ 5m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii.

• !ără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.
in timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului IucrărU) de 1 m—1 .5m, conform
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptaiă condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materiaiului dendrologic. In timpui Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănire&ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajeior 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, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular a!
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabfle.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi in apropierea traseului
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

IĂz%H JI)
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei

lucrărilor menţionate.
Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia

solicitărü revizuirű avizului înainte de începerea execuţiei lucrărüor.
La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de

acordul administratorului domeniului public in care se specifică condiţiile de lucru pe timp

friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.042018 privind

aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de

infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

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

teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.
Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrisare sau

toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de (a data emiterii.

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
DaaOINESCU

Întocmit
Exp. Rojana PARASCA

Ł1 FEB. ?U1

Red:P.R./3ex..26.02.2019 . prazentul aviz a tost pastat pa sitauI PMB
pe data da
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PRIMĂRAMUNIOPUJLUI BUWREŞH opijţa2Q1%.ęu
DIRECŢIA DE MEDIU

III

CĂTRE,
S.C. ENERCONSTRUCT S.R.L.
Strada Caraiman nr.63, sector 4, Bucuresti

Spre ştiinţă:
PRIMARIA SECTORULUI 4
DIRECŢIA GOSPODĂRIRE LOCALĂ
b.DUL Metalurgiei nr.12-18, Grand Arena, et.I, sector 4, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: ‘Alimentare cu energie eiectrică a imobilului situat pe intrarea
Târgul Frumos ‚ sector 4, Bucuresti"

Ca urmare a cererii depuse de pentru S.C.
ENERCONSTRUCT S.R.L., înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1700518/22.01.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.438/23.O1.2019, prin care se solicită emiterea avizului de
specialitate privind executarea lucrării: Alimentare cu energie eiectrică a imobilului
situat pe intrarea Târgul Frumos nr 13, sector 4", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.
din 22.10.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă,
Memoriu justificativ, Fia de soluţie nr.2282915 emisă de E-distribuţie Muntenia, Aviz de
traseu nr.21 O//P1 8/5633/29.11.2018 emis de Direcţia Gospodărire Locală - Primăria
Sector 4, Clasarea notificărfl nr.23303/06.12.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia
Mediului Bucuresti, plan de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico
edilitare, plan de încadrare în zonă), Iucrarea constă în

- realizare extindere reţea electrică prin pozarea unui cablu de joasă
tensiune, 3x150+95N, pe un traseu în Iungime de 76 m executat în domeniul public, din
PTZ 1989 existent în spaţiul verde aferent blocului 5, va continua până Ia aleea dintre
bloc 5 si bloc 6, apoi prin sp verde paralel cu aleea menţionată, până Ia FDCP-uI nou ce
va fi montat în incinta imobilului alimentat, Va fi pozat un alt cablu de Iegătură pornind
din nisa blocului nr.6, prin spaţiul verde aferent blocului- paralel cu aleea de acces Ia
scara blocului ‚ va continua prin alee până în dreptul imobilului alimentat, Ia FDCP-uI
propus a fi montat în incintă. Pozarea cablului electric se va realiza subteran, în ‘

deschis executat prin săpătură, Ia adâncimea de 0,8 m -110 m în trotuar, iar traversa
carosabilului se va realiza Ia o adâncime de 1,2 — 1,4 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren in data de 15.02.2019 s-a inventäřîpt
în proximitatea traseului Iucrărilor, următoarul material dendrologic: V

- 1 ex. Fraxinus sp.(frasin) cu circumferinţa trunchiului de 80 -90 cm, h=8 m,
situat în dreptul imobilului cu nr.13;

- 1 ex. trunchi fără coronament, situat în dreptul imobilului cu nr.13;
- 3 ex. plopulus sp.(plop) cu circumferinţa trunchiului între 90 -110 cm, h= 10-

12m, în Iateralul aleii de acces spre bloc 6;

I ±Jl
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- 8 ex. arbori din specUle Tilia, Fraxinus, Iocalizaţi în spaţiul verde aferent bloc
nr. 6 din intr. Târgul Fwmos.

In 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 Iucrării menţionate.

In execuţia Iucrărilor se vor respecta următoarele condiţii:
- ln proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau

utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul
radicular aI rnaterialului dendrologic.

- In timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului
dendrologic prin “modelarea" traseului reţelei electrice propuse astfel încât să fie
respectată distanţa de ceI puţin 1,0 m faţă de arbori, conform SR 8591/1997 Reţele
edilitare subterane, Condiţii de amplasare;

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

ln 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 Iucrărfl) se constată uscarea sau prăbuşirea
materialului dendrologic aflat pe traseul Iucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor
uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicU produse prin prăbuşirea
acestora.

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări 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. emis de Primăria Municipiului
Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare i în baza planului de
coordonare.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterfl acestui aviz,
aveţi obligaţia solicitărfl revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărfl.

Beneficiarul avizului are obligaţia întiinţărU asociaţiei de proprietari a blocului 6
cu privire Ia execuţia Iucrărilor prin spaţiul verde aferent blocului.

In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţhle de lucru pe timp
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind
aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform
arL4, 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-Mariana POPA 27. FER Zfl

Întocmit,
I I 4 ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU
w

Red:D.v../ 3ex./25.02.2019 4eYentul aviz afost postat pe ste-uI PMB
httpiţwww.rxnbsuđinştitubÍ/ndn,ia/directiVdirectia mediWaize arboń in consultar&avize arboń in consuftare.php pe data
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PRIMĂRIAMUNIanUWIBUcUREŞ11 opipnţa2O1.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

O . MÂR 2011

Către SC E-DJSTRIBUŢIE MUNTENIA SA
B-dul Ion Mihalache nr. 41-43, sector 1

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Alimentarea cu energie eletrică a imobilului situat pe os. Chitilei-

-‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1701083/23.01.2019 şi la Direcţiade Mediu cu nr. 463/25.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executareaIucrărü: Alimentarea cu energie eletrică a imobilului situat pe os. ChitUei nr. 329, sector 1,conform documentaţiei depuse (C.U. nr. a planuriloranexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificărü nr, emisă de Agenţia pentruProtecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare,
aviz de traseu emis de ADF sector 1), vă comunicăm că, în urma verificărfl efectuate pe teren îndata de 14.02.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa pe o Iungime de 2m, astfel:

• din cablul existent în trotuarul str. Bistriţa, perpendicular, până Ia aproximativ lm faţă
de Iimita din partea stângă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizării dosarului, în contormitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele

de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul
Iavorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterü prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitărfl
revizuirfl acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrăriior.

La finalizarea Iucrărilor avei obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul

administratorului domeniului public în care se specifică condiţUle de Iucru pe timp friguros,
conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea
“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia śucrărilor de infrastructură
(tehnico-edilitare si stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

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

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterfl.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariaa Şef Serviciu Avize şi Acorduri

Dan ieIa VOINESCU
ajlY

Întocmit:
EĘ9RASCA

Red:RR./3ex.-26.02.201 9 - prezeniul aviz a iost postat pe site-uI PMB • I
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PRIMĂRIA MUMOflUWI BUCUREŞ11 ţopipno2Wąeu
DIRECŢIA DE MEDIU

O Ą, MAR îOi9
Către : SC APA NOVA SA
Str. Tunari nr 60 A, clădirea Stefan ceI Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1
ADP Sector 2 - Şos. Eĺectronicii nr 44, sector 2

Referitor Ia Iucrarea: Înlocuirea reţelei publice de canalizare pe str. Gen. Alexandru
St. Radovic4 sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., inregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1701181/23.01.2019 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr. 468/25.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea
Iucrării: „Inlocuirea reţelei publice de canalizare pe str. Gen. Alexandru St. Radovici, sector 2",
conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a planurilor anexate şi
Memoriului tehnic, Clasarea Notificărfl nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia
Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edílítare, avizul
favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma veriticărfl etectuate pe teren în data
de 14.02.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa pe o Iungime de 21Dm, astfel:

• în carosabilul str. Gen. Alexandru St. Radovici, între str. Precupeţfl Vechi i
str. Vfltorului.

• se vor executa 20 racorduri de canalizare, 9 guri de scurgere, 5 cămine noi de
vizitare

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizărU dosarului, în conformitate cu 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 emiterü prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitărfl
revizuirfl acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărflor aveţi obflgaţia aducerfl terenului Ia starea iniţială.
In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul

administratorului domeniului public în care se specifică condiUile de Iucru pe timp friguros,
conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea
“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură
(tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

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

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau toaletare.
Prezentul ayjąětnen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR SC Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Simona-Maria Daniela VOINESjĺ

Întocmit
EfĄRASA

Red:RRJSex-27.02.201 9 - prezentul aviz a tosl postat pe site-uI PMB 27 p
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PHIMĂRIA MUNIPIUWI BUWREŞ11 romania2Ol9.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

D . i4AR zui

Către : SC Best Electroproiect S.R.L. — solicită ridicarea exemplarului de Ia
registratura PMB
pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA

Spre ştiinţă: PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniuiui Public
Intrarea Qdobesti nr. 5-7; sector 3

Reteritor Ia Iucrarea: Extindere reţea electrică pentru alimentare cu energie electrică a
imobilelor cu adresa Drumul Gura Putnei nr 64 $ nr. 66, sector 3, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1701572123.01.2019 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr. 470/25.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea
Iucrărü: „Extindere reţea electricâ pentru alimentare cu energie electrică a imobilelor cu adresa
Drumul Gura Putnei nr 64 $ nr. 66, sector 3", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediuiui Bucureşti, PÍan de coordonare

reţele edilitare, aviz de traseu emis de PS 3), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe
teren în data de 14.02.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa pe o Iungime de 470m,
astfe 1:

din PT 2343, prin Drumul Guta Putnei (drum neasfaltat) pe partea nr. pare, până Ia
Iimita din partea stângă a proprietăţii (drum de seMtute).

• În vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizării dosarului, în conformitate cu 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 lucrărilor menţionate.

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

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaUa aducerii terenului Ia starea iniţială.
In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul

administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros,
conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB nr 220/19.04.2018 privind aprobarea
“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură
(tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Mun)cipiului Bucuresti".

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

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterfl.

DIRECTOR EXECUTI,. Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Simona-Mariana pQ''ć% Daniela VO1NESC/Y
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PRIMĂRIA MUNIOPIUWI BUCUREŞ11 romania2olą.eu
DIRECŢ1A DE MEDIU

Nr. 471 I 17015731.....V.LNAR.2019

CĂTRE,
SC. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C. BEST ELECTRQPROIECT S.R.L.
Strada Justiţiei nr. 58-60, parter, apt. 4,sector 4, Bucure.şti

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, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: “Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe os. Triumfului
nr. 71-73, sector 1, Bucureti"

Ca urmare a cererii depuse de S.C E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. prin
— împuternicit aI S.C. Best Electroproiect S.R.L., înregistrată Ia P.M.B. cu

nr.1701573/23.O1.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.471/25.01.2019, prin care se solicită emiterea
avizului de specialitate privind executarea Iucrării: “Alimentare cu energie electrică a imobflului
situat pe Str. Triumfului. Chitilei nr. 71-73, sector I' vă comunicăm următoarele:

1. conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr din
08.11.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic,
Fia de soluţie nr, emisă de E-distribuţie Muntenia, Clasarea notificărü
nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, Aviz de traseu
nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1, Aviz de traseu nr.

— emis de Administraţia Străzilor Bucureti, PIan de coordonare avizat de
administratorh reţeleior tehnico-edilitare, împuternicire, plan de încadrare în zonă), Iucrarea constă
in

- realizare extindere reţea electrică
JT- 3x150+95N, pe un traseu de Iungime 140
reţelei electrice propuse porneste din trotuarul
manonare Ia cablul de JT existent în trotuar
Triumfului până în dreptul imobilului cu nr.
FDCP 12M ce va fi montată în incinta imobilului

Cablurile electrice vor ti montate in domeniul public în tuburi pliabile, pozate în anţ cu
Iăţimea de 0,4 -0,5 m, Ia adâncimea de 0,9 m (în trotuar) i Ia 1,2 m Ia subtraversări.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 21 .02.2019 s-a constatat că în
trotuarul nr. impare din str. Triumfului există aliniament stradal, un nr. de 11 ex. arbori din specflle
Acer (arţar), arbori situaţi in proximitatea traseului Iucrărfl.

ln 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

prin montarea subterană a două cabluri electrice
m, din care 137 m pe domeniul public. Traseul

cu nr. impare aferent os. Chitila (din punctul de
va continua prin trotuarul nr. impare din str.

Ia f irida de distribuţie, contorizare i protecţie —

alimentat.
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spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil

condiţionat execuţiei Iucrării menţionate.
In execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele:

- Execuţia Iucrării pe tronsoanele din traseu în care există vegetaţie, se va realiza

numai în prezenţa unui reprezentant al Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului

Bucureşti, având obligaţia anunţării direcţiei noastre cu 5 zile înainte de începerea Iucrării, Ia tel.

0211305.55.00, interior 4108.
- In proximitatea arborilor/arbuştiior, săpătura se va executa manual sau utilizând o

tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI materialului

dendrologic.
- In timpul Iucrărilor executantul va Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic

prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia ceI puţin 1 m- 1.5 m faţă de

arbori/arbuşti, conform SF1 8591/1997 ReţeIe ed//itare subterane. Ccndiţü de amplasare.

- Este interzis: secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în

jurul arborilor sau rănire&ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.
In cazul în care nu sunt respectate condiţüle privind distanţa faţă de arborü menţionaţi,

acetia pot fi pui în pericol de prăbusire (dezrădăcinare, intrare în declin biologic, înclinare peste
4Q0 faţă de verticală).

Menţionăm că în această situaţie 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.
Precizăm că in baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de toaletare,

iar Ia finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.
Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatuł de

Urbanism nr emis de Primăria Municipiului Bucureşti i în baza

planului de coordonare avizat anexat Ia documentaţie.
Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi

obligaţia solicitărü revizuirii acestuia inainte de inceperea execuţiei Iucrării.
In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul

administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp Ťriguros, conform

celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru

avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti".

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,

Simona-Mariana POPA

Întocmit,
Ü Sef Serviciu Avize si Acorduri

Daniela volŃEscu

77iEBi

Red;D.V../ 3ex127.02.201 9 . prezentul aviz a tost postat pe site-uI PMB
hHpJwww.pmb.roJjnstjtutjiJDrjmariafdirectjjţdjrectia mediwavize arboń in consultar&avize arboń in consuhare.php
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U Ę, MAR. 2019

Nr. 493117016881

cĂTRE,
S.C. ENGIE ROMANIA S.A.

Bulevardul Mărăsesti nr.4-6, sector 4, Bucuresti
prin

S.C. ANTOPREST ACTIV S.H.L.
Strada Afluentului nr.10, sector 1, Bucuresti

Spre ştiinţă:
Administraţia Străzilor Bucure$i
Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucuresti

Primăria Sectorului 4 Bucuresti
Qirecţia Gospodărire Locală
B.dul metalurgiri nr.1 2-18, Grand Arena, et. 1, sector 4, Bucuresti

Qbiectul Iucrării: ‘Reabilitare reţea de distribuUe gaze naturale R.P. (în viitor
M.P.) pe str. Bibescu Vodă i a!eî spate bloc P5A, P3, P4, P5, sector 4, sector 3,
Municipiul Bucureşti, cu conducte .şi instalaţU de racordare din PE100 SDR 11"

Referitor Ia cererea depusă de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. ANTOPREST
ACTIV SR.L., înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1701688125.O1.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.493/28.01.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea
Iucrărü" Reabilitare reţea de distribuţie gaze naturale R.P, an viitor M.P.) pe str. Bihescu
Vodă i aIei spate bloc P5A, P3, P4, P5, sector 4, sector 3, Municipiul Bucure,şti, cu conducte
.i instalaţü de racordare din PEIOQ SDR 11 ‘ vă comunicăm următoarele:

1. conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din
14.06.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu
tehnic, Clasarea notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureti, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Străzilor Bucuresti,
Aviz de traseu nr emis de Direcţia Gospodărire Locală din
cadrul Primăriei Sector 4, plan de coordonare avizat de administratorii reţelelor edilitare, plan
de încadrare în zonă), Iucrarea constă în:

• inlocuirea conductelor de gaze naturale i a branamenteIor existente în Iungime
de 283,17 m pe str. Bibescu Vodă i străzi adiacente, cu conducte din PE100SDR 11 Dn 90
mm, pe un traseu care porneste de Ia punctul de cuplare- PC in conducta existentă RP OL 8"
pe strada Sf. Ecaterina, va continua prin carosabilul str. Bibescu Vodă, prin carosabilul Căii
erban Vodă (până în dreptuí imobilului cu nr.18 unde va avea CT). Traseui va străbate
carosabilul alefl ş parcării aterente spate bloc P5, P5A, bloc P4 ş P3, până Ia bransamentul
aferent bloc 5A unde va avea CT- (conform plan coordonator). Traseul conductelor de gaze
propuse i a branamenteIor va fi in apropierea celui existent, executat prin asfalt/beton.
Bransamentele propuse spre a fi reabilitate/realizate sunt în nr. de 15, conform planului de
coordonare.

BdReonaEsabela nr 47 cndr,,clflSflh13 cnrn,;



Lungimea conductei de distribuţie gaze proiectate va fi de aprox. 379 m, iar Iungimea

bransamentelor proiectate va fi de aprox. 106 m.
La veriticarea În teren efectuată in data de 08.02.2019 s-a constatat că Ia intersecţia

str Bibescu Vodă cu str. Sf.Ecaterina (în faţa Universităţii de Teologie) există spaţiu verde

ingrădit, plantat cu iarbă, arbori i arbusti. De asemenea, în parcajul auto dín spatele

blocurilor P4, P5, P5A există un scuar plantat cu arbori din specia Platanus (platan).

Vegetaţia, arborii i arbutü nu vor fi afectaţi de Iucrările executate.

?ozarea conductei va fi realizată manual in anţ deschśs Ia adâncimea de 0,9 m.

2. In 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 spaţfllor verzi de pe

teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei

Iucrării menţionate, astfel:
- ln proximitatea arborilor menţionaţĘ sâpătura se va executa manual sau utilizând o

tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI

materiaiului dendrologic.
- În timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului

dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia ceI puţin 1 m — 1,5 m

faţă de arborYarbuşti, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condąři de

amplasare.
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în

jurul arborilor sau rănire&ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

In 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 Iucrărü) se constată uscarea

sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul Iucrării, aveţi obligaţia înlocuirH

exemplarelor uscate şi suportarea contravalorä eventualelor prejudícíi produse prin

prăbuşirea acestora.
In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrisare sau de toaletare, iar Ia

finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Inainte de Începerea execuţiei Iucrărilor se vor Înstiinţa asociaţHle de proprietari

aĺerente blacurilar afectate de execuţia Iucrărilor.
Beneficiarul, respectiv executantul sunt răspunzători de execuţia Iucrărilor.

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

Urbanism nr. emis de Pńmăria Municipiului Bucureşti i în

baza planului de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, Pentru orice

modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitărH

revizuirii înainte de începerea execuţiei Iucrărh.
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 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-MapOPA

Întocmit
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU
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DIRECŢIA DE MEDIU

Oh.MAR 2019

Către : SC A VI PROD GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura
PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electroniciinr. 44, sector2

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. PIuguor
nr 52 A, sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia RM.B. cu nr. 1701973/25.01.2019 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr. 502125.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea
Iucrărü: Branşament de gaze naturaĺe pentru imobilul situat pe str PIuguor nr 52 A, sector 2,
conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a planurilor anexate şi
Memoriului tehnic, Clasarea Notificărfl nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia
Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul
favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data
de 22.02.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa pe o lungime de 7m, astfel:

• din conducta existentă în carosabilul str. PIuguor, perpendicular, până Ia
aproximativ 2m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
În urma analizării dosarului, 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
favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

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

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerü terenului la starea iniţială.
In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul

administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros,
conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea
“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia lucrărilor de infrastructură
(tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti".

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

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau taaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

cl% Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela V0şŞÇU

Intocmit:
Expj,aRgpASCA
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O Ę. ÄR 2B1
Nr. 517117024031

CĂTRE,
S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C. ELECTRQ TIRON S.R.L.
Strada Lacul Ursului nr.50, sector 6, Bucuresti

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA STRAZILOR BUCURETI
Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sectore 1, Bucuresti

Referitor ĺa Iucrarea: ‘Alimentare cu energie electrică a imobiluiui situat pe strada
Matei Voievod 1 sector 2, Bucureştľ'

Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A prin S.C.
ELECTRO TIRON S.R.L. pentru S.C. ALEX EDILITAR CONSTRUCT S.R.L., înregistrată
Ia P.M.B. cu nr.1702403/28.012019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.517/29.01.2019, prin
care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrării: “Aíimentare
cu energie electrică a imobuului situat pe strada Matei Voievod 103A, sector 2", vă
comunicăm următoareie:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.248/ 12"V" din
11.10.2013 emis de Primăria Sectowlui 2 Bucureşti împreună cu pianul anexă, Memoriu
tehnic, Fia de soluţie nr, emisă de E-distribuţie Muntenia, Aviz de
traseu nr. emis de Administraţia Străzilor Bucureti, Clasarea notificării
nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, Avize
individuale emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de incadrare în zonă,
împuternicire, )‘ Iucrarea constă în

- realizare bransament electric nou prin montarea unui cablu de joasă
tensiune, 3x1 50÷95N, pe un traseu în lungime de 35 m (25 m trotuar în domeniui public
+10 m pământ în proprietatea beneficiarului), alimentat din CS amplasată în trotuar, în
dreptul imobilului cu nr. din str, Matei Voievod. Traseul de pozare a cablului electńc
va continua prin trotuarul nr. impare din str. Matei Voievod, până în dreptul imobilului cu
nr ‚ ia noul FDCP ce va fi montat incinta imobilului alimentat, Ia iimita de
proprietate cu domeniul public.

Pozarea cablului electric se va realiza subteran — în pământ în profile
existente, în anţ deschis Ia adáncimea de 0,9 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 21.02.2019 s-a constatat
că pe traseul Iucrărilor nu există spaţii verzi/arbor/arbuti plantaţi.

In urma analizăňi 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 teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil
execuţiei Iucrării menţionate.

Bď fle*na Eksabela nr. 47, cad poşlal 05m13. sedar5, Bucureşli, Rcaănia



Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de

toaletare, iar Ia finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în

Certificatul de Urbanism nr. din 11.10.2018 emis de Primăria Sectorului 2

Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.
Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrărfl ulterior emiterii acestui aviz,

aveţi obligaţia solicitărfl revizuirfl acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrării.
In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de

acordul adminisiratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp

friguros, conform celor specificate în Anexa nr3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind

aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de

infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform

arL4, 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.

Tntocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

4
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Nr.7, 1067! 1694j2, 1709459! ąĄŕt 1u

CĂTRE,
S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
prin

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA STRAZILOR BUCURETI
Strada Domniţa Ancuţa nr.1 • sectore 1, Bucureti

Referitor Ia Iucrarea: ‘ÁIimentare cu energie electrică a imobflului situat pe strada
Oaspeţüor sector 1, Bucureşti"

Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A prin Domnul
înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1694572/28.12.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu

nr.7/03.01.2019, completată cu documentaţia înregistrată Ia P.M.B. cu nr.
1708459/13.02.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1067/14.02.2019, prin care se solicită
emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrăńi: “ Alimentare cu energie
electrică a imobilului situat pe strada Qaspeţilor nr. ‚ sector 1", vă comunicăm
următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.
din 14.12.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul

anexă, Memoriu tehnic, Contract de vânzare autentificat cu nr. de notar
public IIie Laura Marcela, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Străzilor
Bucuresti, Clasarea notificărU nr emisă de Agenţia pentru Protecţia
Mediului Bucureti, Avize individuale emise de administratorh reţelelor tehnico-edilitare,
plan de incadrare În zonă), Iucrarea constă în

- realizare bransament electric nou, trifazat prin montarea unui cablu de joasă
tensiune 3x10+6C, pe un traseu în Iungime de 20 m (10 m trotuar în domeniul public +10
m coborâre de pe stâlp), din LEA — linia electrică aeriană existentă pe str. Oaspeţilor, pe
stälpul existent în trotuarul nr impare, în dreptul Iimitei der proprietate dintre imobilele cu
nr . Traseul de pozare a cablului electric Ia coborârea de pe stâlp va continua
prin trotuarul nr. impare, până in dreptul imobilului cu nr. Ia noul BMPT ce va fi montat
incinta imobilului alimentat, Ia Iimita de proprietate dreapta, cu acces din domeniul public.

Pozarea cablului electric se va realiza subteran — în trotuar, în profile
existente, în anţ deschis la adâncimea de 0,8 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 21 .02.2019 s-a constatat
că trotuarul nr impare (în proximitatea traseului ) există ptatbandă de spaţiu verde cu
Iăţimea de 2,8 m i 1 ex. Salix sp. (salcie) cu O 35-40 cm, h= lOm i un arbust, plantaţi
în proximitate.
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In 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
spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil

condiţionat execuţiei Iucrării menţionate.
In execuţia Iucrărilor se vor respecta următoarele condiţU:

- In proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul

radicular aI rnaterialului dendrologic.
- In timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului

dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia ceI puţin 1,0 m
faţă de arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare;

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor

materiale în jurul arborilor sau rănireairuperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din
dotare.

Dacă în timpul execuţiei Iucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea
sistemului radicular aI arborilor, existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materia(u(ui
dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza
unei solicitări punctuale.

In 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 sau prăbuşirea

materialului dendrologic aflat pe traseul IucrărU, aveţi obligaţia înlocuirfl exemplarelor
uscate şi suportarea contravalorU eventualelor prejudicfl produse prin prăbuşirea
acestora.

Precizăm că în acest aviz a fost eliberat în vederea obţinerii Autorizaţiei de
Construire i în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de toaletare.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în

Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria
Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrărü ulterior emiterii acestui aviz,
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărfl.

In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de

acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţflle de Iucru pe timp
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind
aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

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-Mariana POPA

ĺĺą'
(ţ Intocmit,

ef Serviciu Avize i Acorduri
\\ ç Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 3ex/04.032Qlg - prezentul aviz a fost postat pe ste-uI PMB
httpi/www.pmbroinsbtutii/pňmaň&directii/directia medlWavize arboń in consultar&avize arbod in consultare.yhp pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞfl
DIRECŢIA DE MEDIU

ÜLUIAR. żuis

Către : D-na — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura
PMB

Spre ştiinţă:
PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi
B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, eL 1, sector 4

Referitor ĺa Iucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str Elena
Cuza sector 4, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1698689/16.01.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 300/17.01.2019, completată cu documentaţia înregistrată Ia P.M.B.
cu nr. 1708059/12.02.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1019/13.02.2019, prin care
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării: Aĺimentarea cu energie electrică a
imobflu(ui situat pe str Et'ena Cuza nr 33, sector4, conform documentatiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile

individuale ale deţinătońlor de reţele edilitare, aviz de traseu emis DGL sector 4), vă
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 01.03.2019, s-a constatat că
Iucrarea se va executa pe o Iungime de 20m, astfel:

• din PT 899 existent viz-a-viz de imobilul alimentat, prin trotuarele i carosabilul
str. Elena Cuza, până Ia aproximativ 4m faţă de Iimita din partea dreaptă a
proprietăţii.

• !ără afectarea vegetaţiei existente în aliniament În vecinătatea traseułui Iucrărfl.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor de 1 m—1 .5m, conform prevederilor SR 8591/1997 ReţeIe edilitare
subterane. Condiţä de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănire&ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

In cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi"modelată" în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborfl din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular aI acestora, defrişarea arbodlor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabiie.

I i

Nr. 300,101911698689,1708059!
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Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea

Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirfl exemplarelor uscate şi suportarea contravalorfl

eventualelor prejudřcii produse prin prăbuşirea acestora.
Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei

Iucrărilor menţionate.
Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia

solicitărü revizuirfl avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de

acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind
aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

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

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

ĐIRECTOR EXECUTJV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit
Exp. Rg'ana PARASCA

05, [j

Red:P.R./3ex.-06.03.2019. prezentul aviz a fcst postat pe sile-uI PMB
pe data đe
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PRIMĂRIA MUNIOPIUWI BUCUREŞ11 ţopnp29)%.@u
DIRECTIA DE MEDIU

CĂTRE,
APA NOVA BUCURETI S.A.
Strada Tunari nr. 60A, clă direa Stefan ceI Mare, etajele 6-9, sector 2, Bucureti

Spre ştünţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B.dul Poligraîiei nr.4, sector 1, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: “Racord de canal pentru imobilul din strada Luptă torilor
sector 1, Bucureşti"

Ca urmare a cererii depuse de APA NOCA BUCURETI S.A., inregistrată Ia
P.M.B. cu nr.1701162/23.01.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.467125.01.2019, prin care
se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: “Racord de canal
pentru imobÜul din strada Luptătorilornr.87, sector 1", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.
din 25.07.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă,
Contract de vânzare autentificat cu nr. Memoriu justificativ, Aviz nr.

emis de Ministerul CulturU i Identităţii Naţionale, Aviz de traseu
nr emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1, Clasarea
notificării nr. - emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti,
avize individuale emise de deUnătorii reţelelor tehnico-edilitare: Distrigaz Sud Muntenia,
E-distribuţie Muntenia, Luxten, Netcity-Telecom, Telekom Romania Communication SA,
STB, RADET, plan de încadrare în zonă), Iucrarea constă în

realizare racord de canalizare executat din tuburi PVC 160X4,7 mm, cu
Iungimea de 7,0 m, care se va Iega Ia reţeaua publică de canalizare Dn 50 cm din beton,
existentă în carosabilul străzii Luptătorilor, prin intermediul căminului de inspecţie existent
în carosabil, in dreptul imobilului cu nr. . Traseul racodului de canal va traversa parţial
carosabilui i trotuarul în dreptul imobilului cu nr. ‚ până Ia căminul de racord proiectat
ce se va amplasa în incinta imobilului, ia max. 2 m de Iimita de proprietate cu domeniul
public.

2. Urmare a verificărfl efectuate pe teren în data de 21.02.2019 s-a constatat
că nu există spaţii verzi/arbori /arbuti atectaţi de execuţia Iucrărior.

In 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 execuţiei Iucrării
mentionate.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de
toaletare, iar Ia finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Nr. 467/1701162! 9n-
.ŕţi% tuI
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Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate În Certificatul

de Urbanism nr. din 25.07.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti

împreună cu planul anexă -vizat spre neschimbare.
Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrărfl ulterior emiterfl acestui aviz,

aveţi obligaţia solicitării revizuirfl acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărü.
In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de

acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp
friguros, conform celor specificate În Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind
aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

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 spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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

DIRECTOR EXECUTIV,

Simo a-îglaťana POPA

Tntocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 3ex./27.02.201 9 prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
httpi/w.wnbs&instituliUprlmarWdirectä/directia mediWavize arboń in consuhar&avŤze wbod in consultare.oł
pe data de

06, Ĺtk 2019

Rd Rpnina Flkaheta nr 47. cad nastal 05C013. sector 5. Bucuresti. România



PRIMĂRIA MUNICIPIUWI RUCUREĘfl ropipno291.eu
DIRECŢIA DE MEDIU
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Către : SCANTQPRESTACTIVSRL
Str. Aťluentuţui nr. 10, sector 1

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr 4, sector 1

Referitor Ia lucrarea: Reabilitare reţea de distribuţie gaze naturale R.P. (în viitor M.P.) pe
intr. Iulia Hadeu, intr. Alexe Marin cu conducte i instalaţü de racordare din PE 100 SDR11, sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1701675/25.01.2019 şi Ia Direcţiade Medtu cu nr. 494/23.01 .2019, prin care soflcitaţi avizul de specialitate privind executareaIucrărü: „Reabüitare reţea de distribuţie gaze naturale R.P. (în viitor M.P.) pe intr. Iulia Hadeu,intr. Aiexe Marin cu conducte i instala ţii de racordare din PE 100 SDR 11, sector 1 ‘ţ conformdocumentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a planurilor anexate şiMemoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru ProtecţiaMediului Bucureşti, PIan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1),vă comunicăm că, în urma verit)cării efectuate pe teren în data de 22.02.2019, s-a constatat căIucrarea se va executa pe o Iungime de 124m, astfel:
din str. Iulia Hasdeu Ia intersecţie cu intr. Iulia Hasdeu, prin carosabilul intr. Iulia
Hadeu pe parte nr, pare i în carosabilul intr. Alexe Marin.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizărH dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normelede protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizulfavorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.
Pentru orice modificare apărută ulterior emiterU prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitărü

revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.
La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerU terenului la starea iniţială.
Prezentul aviz este valabil numai insoţit de avizul Ministerul Culturii i IdentităţiiNaţionale, iar în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit deacordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţhle de Iucru pe timpfriguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privindaprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia lucrărilor de

infrastructură (tehnico-edilitare si stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti".
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie aspaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
Menţionăm că in baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.
Prezentul aviz are termenjivaIabiIitate 1 an de Ia data emiterü.LL/

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA (‘s 12€c1'

. o'n ‚o\u

Red:RR./3ex-27.02.201 9 - prezentul aviz a fosi postal pe siIe-uI PMB

• pe data de

Nr. 494/1701675!

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela

Întocmit:
ExpASCA

Bd, Rsgina Elisabela nr. 47, cod poştal OS1 3, sector 5, Bucureşi, România
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DIRECŢIA DE MEDIU

Oe.MA 2a
Către: SC A VI PROĐ GRUP SRL — solicită ridicarea exemplaruiui de Ia registratura
PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicänr. 44, sector2

Referitor Ja Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilu! situat pe str. Teieajen
‚ sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregístrată Ia P.M.B. cu nr. 1701977/25.01.2019 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr. 469/28.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea
Iucrărü: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Teleajen nr 6, sector 2,
conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

‚ a planurilor anexate şi
Memoriului tehnic, Clasarea Notificărfl nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia
Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul
favorabil emis de ADP sector 2, avizul Ministerului Culturii nr. )‘ vă
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 22.02.2019, s-a constatat că
Iucrarea se va executa pe o Iungime de llm, astfel:

• din conducta existentă în carosabilul str. Teleajen, perpendicular, până Ia Iimita din
partea stângă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
ĺn urma analizărh dosarului, în conformitate cu 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitărfl
revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
În peńoada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul

administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros,
conform celor speciticate in Anexa nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea
“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură
(tehnico-edilitare ş stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

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

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterh.

DIRECTOR EXECUTiV
Simona-Mariana POj Şef Serviciu Avize şi Acorduri

Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exę,%,RASCA

Red:P.R./Sex.-27.02.201 9. pre2eniul aviz a tosI postat pe sitcuJ PMB
httpi/w.pmb.ronstĺtuUWpiimańWdirecbVdiredtme&ĺaviz&arbci_Éi_cnsuarWavÍząarbońJnsoosuItarC.płç pe dala de ..7iç
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PRIMĂRIA MUN)OPIUWI BUWREŞ11 Ţo[ppnţa2O1ţeu
DIRECŢIA DE MEDIU

Ü & MAR, 2Q9

Către: SC A VI PROD GRUP SRL — solicită ridicarea exemplaruiui de Ia regístratura
PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Cetatea
Neamţului A, sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1701972/25.01.2019 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr. 498/28.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea
Iucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobUul situat pe str. Cetatea Neamţului nr. 17 A,
sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. a
planurüor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de
reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării
efectuate pe teren în data de 22.02.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa pe o Iungime
de 3,Sm, astfel:

din conducta existentă în carosabilul str. Cetatea Neamţului, perpendicular, până Ia
Iimita din partea stângă a proprietăţU.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele

de protecţie a spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul
favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

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

La finalizarea Iucrăritor aveţi obligaţia aducerii terenutui la starea iniţială.
In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul

administratorului domeniului public în care se specifică candiţUle de Iucru pe timp friguros,
conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB nr. 220119.04.2018 privind aprobarea
“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de intrastructură
(tehnico-edilitare ş stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

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

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterfl.

DIRECTOR EXECUTĺV$IuLu
Simona-Mariana PÇPÂ

/j Ĺ( Şef Serviciu Avize şi Acordurţ
‘i7 f1?\ oEMED1] Daniela VOINESCp1

( \ .Intocm,t.
E2Ą%.5ASCA

Red:P.fl/3ex.-27.02.201 9. prezenIu aviz a Iost postat pe sile-uI PMS
hflpJNw.pmb.rarWWprimadarecUVrectia_medűńavizearboii_äi_ccnsuItar&avizeatbcfl_consuRarapł . pe đata de
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PRiMĂRiA MUNIOPIUWI BUCUREŞ11 rçqpgo!p?PJţęy
DIRECŢIA DE MEDIU

MÂ 2019

CĂTRE,
S.C. ENG1E ROMANIA S.A.
prin
S.C. AVI PRQD GRUP S.R.L.
Strada Ghioce nr. 11, sector 2, Bucuresti

Spre ştflnţă:
— CONSILIUL LOCAL SECTOR 2

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
os. Electronicii, nr. 44, sector 2, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: ‘Bran,şament de gaze naturale pentru imobiJuI dín str. Silvia
sector 2, Bucureti"

Ca urmare a cererii depusă de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. AVI
PROD GRUP S.R.L., înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1701970/25.01.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr.499/28.01 .2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind
executarea Iucrărü: “Branament de gaze naturale pentru imobŰul din str. SUvia nr.
sector 2", vă comunicăm următoareie:

1. Conform documentaţiei depuse (Cedificat de Urbanism nr. din
29.10.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Acord de
acces Ia sistemul de distribuţie gaze naturaie nr. i fia de soluţie
nr, emise de Distrigaz Sud Reţele, Contract de vânzare- cumpărare
autentificat sub nr. ‚ Memoriu tehnic, Aviz nr. emis de
Administraţia Domeniului Public Sector 2, Clasarea notificării nr emisă
de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, avize individuale emise de deţinătorii
reţelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuţie Muntenia, Radet, Luxten, Netcity
Teiecom, Teiekom Romania Communication SA, plan de încadrare în zonă), Iucrarea
constă în

- realizare branament de gaze naturale nou, individual, redusă presiune, din
PE 100 SDR 11, Dn 32 mm, cu Iungimea de 10,0 m i a unui post de reglare-măsurare
aferent. Bransamentul proiectat va fi racordat Ia conducta de gaze naturale, redusă
presiune, din PE100 SDR11 Dn 125mm, existentă în carosabilul din str. Silvia, în dreptul
imobilului alimentat. Traseul de pozare a branamentuIui proiectat va traversa parţial
carosabilul i trotuarul în dreptul imobilului cu nr. 85 din str. Silvia, Ia 3,0 m de Iimita de
proprietate dreapta a acestuia. Traseul de pozare a bransamentutui proiectat va fi
realizat pe domeniul public, iar pozarea conductei de bransament se va executa prin
săpătură în anţ deschis, Ia adâncimea de 0,5-0,9 m.

2. Urmare a verificărU efectuate pe teren în data de 21.02.2019 s-a constatat
că pe traseul Iucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetaţie.

4-
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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
spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul

favorabil execuţiei lucrării menţionate.
Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de

toaletare, iar Ia finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerh terenului Ia starea iniţială.

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

de Urbanism nr. din 29.10.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti

împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.
Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz,

aveţi obligaţia solicitărfl revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrării.

In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de

acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe tšmp

friguros, conform celor specificate in Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind

aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de

infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

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 la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Întocmit
ef Serviciu Avize i Acordur!

Daniela VOINSCU

06. r•IAR. 2019

Red:DV../ 3ex./27022019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMR
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Simona-Mariana POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECTIA DE MEDIU

§&MAR. 29;9

romorio2ül9.eu

CĂTRE,
S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.
Strada Ghiocei, nr.11, sector 2, Bucure$i

Spre ştünţă:
ADMINISTRAŢIA SÎRAZILOR BUCURETI
Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucure$i

c
Referitor Ia ĺucrnrea: “Branament de gaze naturale

sector 2, Bucuresti"
pentru imobilul din str. RitmuIui

Ca urmare a cererii depuse de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., înregistrată Ia
P.M.B. cu nr.1701966/25.01.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr501128.01.2019, prin care
se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea IucrărU: “Branament de
gaze naturale pentru imobUul din str. RitmuIui nr. 17, sector 2' vă comunicăm
următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din
23.07.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu pianul anexă, Număr
soluţie de acces emisă de Distrigaz Sud Reţele, Memoriu tehnic, Clasarea notificării
nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, Aviz
nr. emis cb Ministerul Culturii i Identităţii Naţionale, Aviz nr.

emis de Administraţia Străzilor Bucureti, avize individuaie emise de
deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuţie Muntenia,
Luxten,Telekom Romania, Netcity-Telecom, S.T.B., RADET, plan de încadrare in zonă),
Iucrarea constă in

- realizare branament de gaze naturale nou, individual, redusă presiune, din
PE 100 SDR 11, Dn 32 mm, cu Iungimea de 6,0 m (5, m + 1,0 m reiser)i a unui post de
reglare-măsurare aferent. Bransamentul proiectat va fi racordat Ia conducta de gaze
naturale, redusă presiune, din PE 100 SDR 11, Dn 125 mm existentă ín carosabilul din
str. Zidurilor. Traseul de pozare a branamentuIui proiectat va traversa parţiał carosabilul
ş trotuarul in dreptul imobilului cu adresa nr, 17 din str. Ritmului, Ia 0,5 m de Iimita de
proprietate stânga a acestuia. Traseul de pozare a bransamentului proiectat va fi realizat
pe domeniul public, iar pozarea conductei de bransament se va executa prin săpătură in
anţ deschis, Ia adâncimea de 0,5-0,9 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren in data de 21.02.2019 s-a constatat
că în prcximitatea traseului Iucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuti.

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

Bd. RegWa EIab€ta nr 47 wd poştaIOSOOl3, sector5, Bucureşti. Rom&ga
TeI: 021305.5500
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Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de
toaletare, iar Ia finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

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

de Urbanism nr din 23.07.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti

ĺmpreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.
Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterfl acestui aviz,

aveţi obligaţia solicitărh revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.
In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de

acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp
friguros, conform celor specificate in Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind
aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de

infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure$i".
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform arŁ4,

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-Mariana POPA

ńĚ

Întocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOlNEOU

44
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PRIMĂRIAMUNIORUWI BUcXJREŞ11 ‘orrţanja2Oeu
DIRECŢIA DE MED!U

i%ÄR. 2Ą;Q

Către : DL — pentru DL

Spre ştiinţă: Ađministraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobflului situat pe
b-dul I.C. Brătianu, sector 3, Bucureştŕ

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1702311/28.01.2019 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr 523/29.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea
Iucrării: ‚Alimentare cu energie electrică a imobiluiui situat pe b-dul I.C. Brătianu nr. 36,
sector 3", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a planurilor
anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de
Administraţia Străzilor, avizul favorabil emis de PS 3, avizul Ministerului Culturh
nr. )‘ vă comunicăm că, in urma verificării efectuate pe teren în data de
22.02.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa pe o Iungime de 1 Om, astfeL

din PT 1659 amplasat pe terenul imobilului IE 206062, pe un traseu ce străbate
parţial terenul dintre imobilul cu nr. 57 i imobilul cu nr. 59 din str. Gabroveni, intră în
subsolul clădirii prin goluri (fară aĺectarea sub nicio formă a structurfl de rezistenţă),
până Ia noul PC (autorizat prin AC )‘ montat Ia subsol în
incinta imobilului alimentat.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele

de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 vă facem cunoscut avizul
favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

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

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerü terenului Ia starea iniţială.
In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul

administratorului domeniului public în care se specifică condiţűle de Iucru pe timp friguros,
conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea
“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea ş( execuţia Iucrărilor de infrastructură
(tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

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

Menţionăm că în bazMMiJj)aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau toaletare.
Prezentul aviz areíótmen da,văläbilitate 1 an de Ia data emiterü.

‘3 .-rt'
DIRECTOR EXECUTIZ Ç\) í) Şef Serviciu Avize şi Acordpri
Simona-Marian POPĄ 4. Đ Daniela VOINESCUJĆ

Întocmit:
ExpąRASCA

Red:P.R./3ex.-27.02.2019 - prezentul avíz a fost postat pe sile-uI FMB
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PRIMĂRIA MUNCIMUWI BUCUREŞfl
DIRECŢIA DE MEDIU

Ü&NAR 2O9

CĂTRE,
S.C. MENCON BUILD S.R.L.
prin
MĂNESCU CONSTANTIN

- ridicare de Ia Registratuii -

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 2
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Sos. Electronicii, nr. 44, sector 2, Bucuresti

Obiectul Iucrării: “ Realizare branament de apă potabflă .şi a unui racord de
canalizare pentru imobilul din Strada Johannes Kepler sector 2"

Având în vedere solicitarea depusă de Domnul Mănescu Constantin pentru S.C.
MENCON BUILD SR.L., înregistrată Ia Primăria Sectorului 2 Bucureti cu
nr.1702116/28.01.2019 i la Direcţia de Mediu cu nr524/29.01.2019, prin care se solicită
emiterea avizului de speciaiitate privind executarea Iucrării: “ Reakzare branament de apă
potabilă $ a unui racord de canalizare pentru imobflul din Strada Johannes Kepler nr27
sector 2' vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei anexate Ia solicitare: (Certificat de Urbanism nr. din
19.10.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de
vânzare cu incheierea de autentificare nr. din 22.09.2016, Memoriu justificativ, Clasarea
Notificărü nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, Aviz nr.

emis de ADP Sector 2, avize individuale ale administratorii reţelelor
tehnico-edilitare, plan de incadrare în zonă, Extras de carte funciară de informare), Iucrarea
constă in:

realizare branament de apă potabilă pozat subteran, din polietilenă Dn 30 mm
lungimea L= 8,0 m, care se va lega la reţeaua publică de apă potabilă din fontă, Dn 100 mm
existentă în carosabilul din strada J. Kepler. Traseul bransamentului de apă potabilă proiectat
va traversa partial carosabilul în dreptul imobilului alimentat, până Ia căminul de branament ce
va fi montat în în trotuar, în domeniul public.

Adâncimea de montare a bransamentului de apă potabilă va fi sub adâncimea de ingheţ
(0.9— 1,10 m).

• realizare racord de canalizare executat din tuburi PVC 200X5,7 mm SN8, cu
Iungimea de 6,0 m, Hcanal=4,5 m, Hcr=2,5 m i panta 30%, care se va iega la reţeaua publică
de canalizare Dn 100 cm din beton, existentă în carosabilul din str J.Kepler. Traseul racordului
de canal va traversa carosabilul până fa căminul de racord ce va fi realizat în trotuar, în
domeniul public.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren in data de 21 .02.2019 s-a constatat că în
proximitatea traseului racordului de canalizare i a branamentuIui de apă potabilă există
plantat în alveola din trotuar, Ia aprox. 1,0 m de Iimita de proprietate dreapta a imobilului, un ex.

Nr.52411702116/
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Acer sp.(artar), cu O 40 cm, h=12-14m. De asemenea, Ia Iimita de proprietate stânga a
imobilului există plantat un ex. Fraxinus sp.( frasin )‘ O 40 cm, h=12 m.

In urma analizării documentaţiei depuse i a constatărilor din teren, in 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 conditionat executiei Iucrării
mentionate.

In execuţia Iucrărilor se vor respecta următoarele condiţii:
- Execuţia Iucrării se va face numai în prezenţa unui reprezentant aI Direcţiei de

Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, având obligaţia anunţării direcţiei
noastre cu 5 zile înainte de începerea Iucrării, Ia tel. 021/305.55.00, interior 4108.

- În proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o
tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al
materialului dendrologic.

- În timpul Iucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia ceI puţin 1,0 m faţă de
arbori, conform SR 8591/1997 Heţele edŕĺitare subterane. Condiţü de amplasare;

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

Dacă în timpul execuţiei Iucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului
radicular aI arborilor, existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se
va reaflza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis in baza unei solicitări punctuale.

In 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 lucrărfl) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului
dendrologic aflat pe traseul Iucrării, aveţi obligaţia înlocuirü exemplarelor uscate şi suportarea
contravalorü eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

In cazul în care execuţia Iucrărilor se realizează în perioada 15 Noiembrie — 15 Martie,
prezentul aviz este valabil doar în prezenţa avizului de traseu emis de administratorul
domeniului public unde se execută Iucrarea, aviz care va conţine condiţHle de Iucru pe timp
friguros prezentate în Anexa nr.3 Ia H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru aprobarea Normelor privind
avizarea, autorizarea, coordonarea si execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti.

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

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de
Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu
planul anexă— vizat spre neschimbare, Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior
emiterfl acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirü acestuia înainte de începerea execuţiei
Iucrării.

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

Prezentul aviz este valabil 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Sim o na-Mari6ňP0 PA

ĺ'

<ďJ (7 ntocmit,
5sf Serviciu Avize si Acordun
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PRIMĂRIA MUNICIRULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 574, 804/1702637, 170578811 O.g./J 20;q

CĂTRE,
S.C. PROSPER GAZ S.R.L.
Bulevardul Basarabia nr. 69, BLAI6a, sc. 1, Ap.6, sector 2, Bucuresti

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1 Bucuresti

Referitor Ia íucrarea: “Branament de gaze naturale pentru imobilul din str. Daniel
Danielopolu ‘,sector 1, Rucureşti"

Ca urmare a cererii depuse de S.C. PROSPER GAZ S.R.L., înregistrată Ia P.M.B. cu
nr.1702637/29.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.574/30.O1.2019, completată cu documentaţia
inregistrată la P.M.B. cu nr. 1705788/06.02.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 804/07.02.2019,
prin care se soiicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: “Branament de
gaze naturale pentru imobiIuI din str.Daniel Danielopoĺu nr.30-32, sector i' vă comunicăm
următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.
din 26.11.2018 emis de Frimăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de
vânzare autentificat cu nr. ‚ Aviz tehnic de racordare nr.
emisă de Distrigaz Sud Reţeie, Memoriu tehnic, Clasarea notificării nr. emisă
de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, Aviz de traseu nr. emis de
Administraţia Domeniului Public Sector 1, avize individuale emise de deţinătorH reţeielor tehnico
edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuţie Muntenia, Luxten,Telekom Romania, Netcity-Telecom,
S.T.B., RADET, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă in

- realizare branament de gaze naturale nou, individual, redusă presiune, din PE 100
SDR 11, Dn 63 mm, cu Iungimea de 15,0 m (14,0 + 1,0 raiser) i a unui post de reglare-măsurare
aterent. Bransamentul proiectat va fi racordat Ia conducta de gaze naturale, redusă presiune, din
PE 100 SDR 11, Dn 90 mm existentă în str. Daniel Danielopolu, în spaţiul verde — la limita spre
trotuar (conform plan anexa la Certificatul de Urbanism). Traseul de pozare a branamentuIui
proiectat va traversa trotuarele, platbanda de spaţiu verde i carosabilul, până Ia postul de reglare
măsurare ce se va monta în firidă, în proximitatea iimitei de proprietate stânga a imobilului
alimentat. Pozarea conductei de branament se va executa prin săpătură in anţ deschis, Ia
adâncimea min. de 0,5 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 28.02.2019 s-a constatat că
racordarea bransamentului propus se va executa în spaţiul verde în care există arbori plantaţi. De
asemenea, traseul conductei de bransament străbate spatiul verde sub formă de platbandă cu
lăţimea de 1,30 m i în care există plantaţi arbori din specia Platanus (platani).

In 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

Bd. Rsgina Elisabeta nr 47, cod taI 05W1 3, sector 5, Bucureştí, Romănia Ił2 r iI



Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei Iucrării
menţionate.

In execuţia Iucrărilor se vor respecta următoarele condiţH:
- Execuţia Iucrării se va face numai în prezenţa unui reprezentant aI Direcţiei de

Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, având obligaţia anunţării direcţiei noastre
cu 5 zile înainte de inceperea Iucrării, Ia tel. 0211305.55.00, interior 4108.

- În proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o
tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI materialului
dendrol og i c.

- In timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia ceI puţin 1,0 m faţă de
arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane, Condiţii de amplasare;

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

Dacă în timpul execuţiei Iucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului
radicular aI arborilor, existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va
realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis in baza unei solicitări punctuale.

In 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 Iucrărü) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului
dendrologic aflat pe traseul Iucrărfl, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea
contravalorH eventualelor prejudicH produse prin prăbuşirea acestora.

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

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor speciticate în Certiticatul de
Urbanism nr. “ din 26.11.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti
împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterh acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitărH revizuirii acestuia inainte de inceperea execuţiei Iucrării.

In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul
administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros,
conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor
pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare
i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

Beneficiarul avizului i constructorul sunt direct răspunzători de execuţia Iucrărilor.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată contorm art.4, ht. 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,

SimonMéŕiána POPA

Întocmit,
et Serviciu Avize i Acorduri

Daniela V019U
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PRIMĂRIAMUNIcIPIULUIBUcUREŞ11 romania2Oi.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

CĂTRE,
S.C. ENGIE ROMANIA S.A.
Bulevardul Mărăeti nr.4-6, sector 4, Bucuresti
p ri n
S.C. ANTOPREST ACTIV S.R.L.
Strada Afluentului nr.10, sectar 1, Bucuresti

Spre ştiinţă: -

C ADMINISTRAŢIA STRAZILOR BUCURETI
Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucuresti

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
os. Electronicii nr.44, sector 2, Bucuresti

Obiectul Iucrării: “Reabflitare reţea distribuţie gaze naturale RP pe str. Cislău,
Fântânica, Baicului, Costache Conachi - sector 2, Municipiul Bucureti, cu
conducte .şi instalaţü de racordare proiectate MP din PE 100SDR 11"

Referitor Ia cererea depusă de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C.
ANTOPREST ACTIV S.R.L., înregistrată Ia P.M.B. cu nr1704735/04.02.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.728/05.02.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind
executarea Iucrării “Reabilitare reţea distribuţie gaze naturale RP pe str. Cislău,
Fântânica, Baicului, Costache Conachi - sector 2, Municipiul BucuretĄ cu conducte
i instalaţü de racordare proiectate MP din PE 100SDR 11' vă comunicăm
următoarele:

1. conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.
din 30.10.2017 (prelungit până Ia data de 29.10.2019) emis de Primăria Municipiului
Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Clasarea notificării
nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, Aviz de
traseu nr. emis de Administraţia Străzilor Bucuresti, Aviz nr.

emis de Consiliul Local sector 2- ADP S2, Aviz nr.
emis de Primăria Sectorului 2 Bucuresti, plan de coordonare avizat

de administratorii reţelelor edilitare, plan de încadrare în zonă), Iucrarea constă în:
. Inlocuirea conductelor i branamenteIor de gaze naturale RP existente pe

străzileCislău, Fântânica, Costache Conachi i Baicului cu conducte din PE 100 SDR
1 1 proiectate în regim de MP-medie presiune. Conducta de gaze propusă pe str.
Fântânica se va racorda în conducta de distribuţie gaze existeniă în carosabilul din
os. Pantelimon x str. Fântânica i va continua prin carosabilul str. Fântânica până Ia

IłŮ%k i wil
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str. Torentului. Conducta propusă spre înlocuire se va ramifica pe Aleea Cislău, pe

str. Str. Baicului, i str. Costache Conachi, astfel:
- prin spatele blocurilor nr.117-119 din sos. Pantelimon, cu CT în dreptul

imobilului cu lE234794;
- în aleea de acces dintre blocul 2 i blocul 10 din Aleea Cislău, cu CT în

dreptul blocului 1A;
- prin spaűul verde aferent blocurilor din str. Baicului nr.6, nr.8 i nr.10;
Se vor în)ocui branamente conform plan anexă la Certificatul de Urbanism,

Lungimea totală a conductelor înlocuite i a branamentelor va fi de: 1 902m + 481 m

= 2383 m. Pozarea conductelor propuse va fi realizată în anţ executat prin

săpătură, la adâncimea min de 0.9 m.
2. Ia verificarea în teren efectuată în data de 28.02.2019 s-a constatat că

- conductele de gaze propuse ş bransamentele traversează spaţii verzi

ařerente: blocurilor 1A i 1C din str Tampa, traversează spaţii verzi aferente

blocurilor din Str. Baicului nr.6, nr.8 i nr.1O, precum i spaţiile verzi aferente

blocurilor din str. Costache Conachi, In aceste spaţii verzi există arbori/arbuti

plantaţk
In urma analizării documentaţiei depuse i a verificărilor din teren, în

conformitate cu H.C.G.M.B. nr304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a

spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul

favorabil condiţionat execuţiei Iucrării menţionate, astfel:
- Execuţia Iucrării se va face numai în prezenţa unui reprezentant aI

Direcţiei đe Međiu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, având obligaţia

anunţării direcţiei noastre cu 5 zile înainte de începerea Iucrării, Ia tel. 0211305.55.00,

interior 4108.
- In proximitatea arborilor existenţi în spaţiile verzi traversate de traseul

conductelor/branamentelor ce vor fi înlocuite - menţionate mai sus, săpătura se va

executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţülor din teren care să nu

distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic.
- In timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului

dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la ceI puţin 1 m

— 1,5 m faţă de arbori/arbuşti, conform SR 8591/1997 Reţete edż/itare subterane.

Condiţii de amplasare.
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pămäntului sau altor

materiale în jurul arborilor sau rănire&ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din

dotare.
In cazul în care nu sunt respectate condiţflle menţionate, materialul

dendrologic poate fi pus în pericol de prăbusire prin dezrădăcinare, situaţie în care nu

suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului

dendrologic, Dacă Ia verificările ulterioare (12 Iuni de Ia finalizarea Iucrărfl) se

constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul Iucrării,

aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorfl eventualelor

prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.
In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de toaletare, iar

la finalizarea Iucrărfl aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Dacă în timpul execuţiei Iucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea

sistemului radicular al arborilor din proximitatea traseului, existând riscul secţionărfl

acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui

aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale (defrisare care va implica

plantarea de material dendrologic în compensare).
Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării sunt răspunzători de execuţia

Iucrărilor i de respectare condiţiilor din prezentul aviz.

Bd. Reqrna Elisabeta nr. 47, cad poştal O513, sector 5, Bucureşü, România I I I I



Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea ceior specificate în
Certificatuí de Urbanism nr. din 30.10.2017 prelungit, emis de
Primăria Municipiului Bucureşti i în baza planului de coordonare avizat de
administratorii reţelelor tehnico-edilitare, Pentru orice modificare apărută în traseul
Iucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirh înainte de
începerea execuţiei Iucrădi.

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 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-MarianăkÔPA

o

o

Întocmit
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela SCU
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PRIMĂRIAMUNIaPIUWI BUCUREŞ11 oqijţa29j.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

O 8. MAR 2ŞN

CĂTRE,
S.C. ENGIE ROMANIA S.A.
Bulevardul Mărăsesti nr.4-6, sector 4, Bucuresti
prin
S.C. ANTOPREST ACTIV S.R.L.
Strada Afluentului nr.1O, sector 1, Bucuresti

Spre ştUnţă:
ADMINISTRAŢIA STRAZILOR BUCURETI
Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucuresti

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
os. Electronicü nr.44, sector 2, Bucureti

Obiectul Iucrării: “Lucrare structurală pe str. Doamna Ghica de interconectare fir
MP os. Petricani .şi conducta de MP str. Heliade între vii, Drăgusin Deleanu'
sector 2"

Referitor Ia cererea depusă de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C.
ANTOPREST ACTIV S.R.L., înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1704736/04.02.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.729/05.02.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind
executarea Iucrărfl “ Lucrare structurală pe str. Doamna Ghica de interconectare fir
MP os. Petricani i conducta de MP str. Heliade între vU, Drăguin Deleanu", sector
2' vă comunicăm următoarele:

1. conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.
din 06.03.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă,
Memoriu tehnic, Clasarea notificării nr, emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bucureti, Aviz de traseu nr. emis de
Administraţia Străzilor Bucuresti, plan de coordonare avizat de administratorii
reţeleior edilitare, plan de încadrare în zonă), Iucrarea constă în:

. Interconectarea conductelor de gaze naturale, MP existente pe os.
Petricani cu conducta existentă pe str. Heliade între vii, Ia intersecţia cu str. Deleanu
Drăguin, printr-o reţea de gaze naturale din PE100 SDR11 Dn 250 mm, pozată
subteran pe str. Doamna Ghica ‚ între os. Petricani i str. Heliade între vH. Conducta
de gaze propusă pe str. D.na Ghica se va racorda în P01 Ia conducta de gaze
existentă în os. Petricani i PC2 punctul unde se va cupla Ia conducta de

Nr.7291 1704736!
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gaze existentă în carosabilul din str. Heliade între víi (conform plan anexă Ia
documentaţie). Traseul conductei propuse între cele două puncte de cuplare va
străbate carosabilul sos. Petricani, trotuarul din os. Petricani, os. Doamna Ghica i
trotuarul - parcajele din această stradă, Sos. Colentina, spaţiul verde sub formă de
platbandă din str. Doamna Ghica, carosabilul din str. Heliade între vii. Lungimea
totală a traseului va fi de 2009 m, Se vor monta 5 buc. armături (vane) în cămine cu
dimensiuni de 1,5 x 1,7 x 2,4 m.

La verificarea în teren efectuată în data de 28.02.2019 s-a constatat că
- Punctul de cuplare PC1 este în spaţiul verde / trotuarul paralel cu Iinia de

tramvai de pe os. Petricani intersecţie cu os. D.na Ghica, spaţiu verde în care
există arbori plantaţi din specia. Platanus;

- In proximitatea traseului din trotuarul i carosabilul din str. D-na Ghica,
există aliniamente stradale cu arbori plantaţi în alveole;

- In str. Doamna Ghica, în dreptul str. Comarnic, traseul conductei de gaze
propusă trece prin platbanda verde plantată cu arbori i gazon din zona mediană a
ca rosabil u I u i;

- In dreptul blocului 12 Sud, de Ia D-na Ghica nr.32, traseul conductei
traversează spaţiul verde aferent blocului.

Tn 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 condiţionat execuţiei Iucrării menţionate, astfel:

- Execuţia Iucrării se va face numai în prezenţa unui reprezentant aI
Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, având obligaţia
anunţării direcţiei noastre cu 5 zile înainte de începerea Iucrării, Ia tel. 021/305.55.00,
interior 4108.

- In proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul
radicularal materialului dendrologic.

- In timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia ceI puţin 1 m
— 1,5 m faţă de arbori/arbuşti, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane.
Condiţü de amplasare.

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

In cazul în care nu sunt respectate condiţüle 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
sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul Iucrării, aveţi obligaţia
înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorU eventualelor prejudicfl
produse prin prăbuşirea acestora.

In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de toaletare, iar
Ia finalizarea IucrărU aveţi obligaţia aducerU terenului Ia starea iniţială.

Dacă în timpul execuţiei Iucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea
sistemului radicular aI arborilor din proximitatea traseului, existând riscul secţionărU
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).

Beneficiarul, respectiv executantul IucrărU sunt răspunzători de execuUa
Iucrărilor si de respectare condiţfllor din prezentul aviz.

Bđ. Recina Elisabeta nr. 47. cod onstal 050013. sectDr 5. Ducuresti. Romána I i I l



Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în
Certificatul de Urbanism nr. din 06.03.2018 emis de Primăria
Municipiului Bucureşti i în baza planului de coordonare avizat de administratorU
reţelelor tehnico-edilitare, Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior
emiterH acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei
Iucră ri L

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. 30412009.

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

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana. PQPA

O

o

Întocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

DanieIaŞŞCU

Red:D.v..i 4ex./04.03.201 9 - prezentul aviz a fost postat pe sile-uI PMB

httpi/www.omb.r&irütutii/prîmań&directiWd]mcha mediu'avize arboń in consultar&avize arbod in consultare.nbo

pedalade

ď
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DIRECŢIA DE MEDIU
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CĂTRE,
S.C. MIRAL INSTAL COMPANY S.R.L.
Aleea Marius Emanofl Buteică, nr. 18-20, sector 3, Bucure,şti

Spre ştiinţă:
PRIMARIA SECTOR 4 BUCURETI
DIRECŢIA GOSPODĂRIRE LOCALĂ SECTOR 4
Bulevardul Metalurgiei nr.12-18, Grand Arena, etl, sector 4, Bucureti

c . 1' -Refentor ía Iucrarea: Redimensionare reţea pubhca de apa potabila din dreptul
imobflului cu lin str. Verzisori, sector 4"

Ca urmare a cererii depuse de S.C. MIRAL INSTAL COMPANY S.R.L.,
înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1706339/07.02.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.866/07.02.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 866/08.02.2019, prin care se solicită
emiterea avizului privind executarea Iucrării: “Redimensionare reţea pubíică de apă
potabflă din dreptul imobflului cu nr.6 din str. Verziori, sector 4", vă comunicăm
următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.
din 04.10.2018 emis de Primăria Municipiul Bucureşti împreună cu planul anexă,
Memoriu justificativ, Aviz de traseu nr. emis de Direcţia de
Gospodărire Locală din cadrul Primăriei Sector 4 Bucuresti, Aviz nr.

emis de Direcţia Transporturi — PMB, Aviz nr.
emis de Ministerul CulturU i Identităţii Naţionale, Clasarea notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, PIan coordonator avizat de
administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), Iucrarea constă în

realizare înlocuirea reţelei de apă potabilă existente în carosabiiul din str
Verziori, din fontă cu Dn 100 mm, cu o conductă PEID 180 x 10,7 mm i cu Iungimea
L=200 m, în vecinătatea traseului existent, cu racordare în conducta de apă DN 450 mm
din str. Bucur. Traseul connductei de apă propuse va porni din str. Bucur, va continua
prin carosabilul str. Verzisori până Ia capatul terminal aI acesteia, in dreptul imobilului cu
nr. . Conducta de apă potabilă nouă va prelua branamenteIe existente i vor fi
refăcute Iegăturile Ia hidranţiisubterani de incendiu existenţi.

• realizare branament de apă potabilă nou pentw imobilul din str Verziori nr.
6 din PEID 125x7,4 mm i Iungimea de 9 m.Traseul branamentuIui propus va travejsa,,
carosabilul ş trotuarul în dreptul imobilului cu nr. 6. Pozarea subterană a conducţéiYďě k\
apă potabilă propuse se va realiza Ia adâncimea de 1,2 m - 1,50 m, in anţ deschis.(

Dezafectarea vechii conducte de apă potabiIă se va realiza prin buoi
umplere cu beton fluid.

Nr. 866117063391
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2. Urmare a verificărU efectuate pe teren în data de 28.02.2019 s-a constatat

că traseul Iucrării nu afectează spaţii verzi sau arbori/arbuti.
In urma analizării documentaţiei depuse i a verificărilor pe 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.
Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de

toaletare, iar Ia finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerfl terenului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul
emis de Primăria Municipiul Bucureşti ide Urbanism nr.

în baza planului de coordonare.
Pentru orice modificare apărută în traseul lucrărfl ulterior emiterii acestui aviz,

aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărfl.

)n perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de

acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp

friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind

aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea ş execuţia Iucrărilor de

infrastructură (tehnico-edilitare ş stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4,

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 la data emiterii.

DIRECTOR EXFCUTIV.

Întocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESÇU

20;ý

Red:D.V../ Sex./05.03.201 9 - prezentul aviz a tast postat pe site-uI PMB

htţp://www.pmbroiinsbtutiUpdmari&direclii/djrectia mediuiavize arboń in consuflarefavize arbod in consultare.php

pe data de

Iśg%(

SimonaMaçiana POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU
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Nr. 1018,1065,132711707917,1708657, 17119271

CĂTRE,
S.C. VILA RUSTIC S.R.L.
prin

-Regístratură

Spre ştünţă:
ADMINISTRAŢIA STRAZILOR BUCURETI
Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureti

Referitor Ia lucrarea: “8ranament de apă
Jandarmeriei i sector 1"

potabflă pentru imobilul din str.

Ca urmare a cererii depuse de S.C. VILA RUSTIC S.R.L. prin D-n&D-ra
înregistrată Ia P.M.B. cu nr1707917/12.02.2019 şi Ia Direcţia de

Mediu cu nr.1018/13.02.2019, completată cu documentaţia înregistrată Ia P.M.B. cu
nr.1708657/13.02.2019 i nr.1711927/21.022019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr.
1065/14.02.2019 i nr.1327/22.02.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind
executarea Iucrărh: “ Branament de apă potabilă pentru imobflul din str Jandarmeriei
nr. 13F sector i' vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism
nr. emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună
cu planul anexä, Memoriu justificativ, Adresa nr, emisă de
Direcţia Patrimoniu — PMB, Aviz nr. emis de Administraţia Străzilor
Bucureti, Clasarea notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia
Mediului Bucuresti, Aviz nr. emis de Direcţia Transporturi —

PMB, avize individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare: Distrigaz Sud
Muntenia, STB, E-Distribuţie Muntenia, Luxten, Netcity-Telecom, Telekom Romania SA,
plan de încadrare În zonă), Iucrarea constă în

realizare branament de apă potabilă din polietilenă cu Dn 40 mm
Iungimea de 14 m, care se va Iega Ia conducta de apă De 225 mm PEHD existentă în
carosabilul din str. Jandarmeriei. Traseul branamentuIui propus va traversa carosabilul i
trotuarul în dreptul drumului de seMtute aferent imobilului cu nr.13F, până Ia căminul de
branament existent la intrarea pe drumul de servitute. Pozarea subterană a conductei de
branament propuse se va realiza Ia adâncimea de 0,9 m - 1,10 m. Subtraversarea
carosabilului din str. Jandarmeriei se va realiza prin foraj orizontal dirijat.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 28.02.2019 s-a constatat
că traseul Iucrăńi nu afectează spaţii verzi sau arbori/arbuti.
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Tn urma analizării documentaţiei depuse i a verificărilor pe 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.

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de
toaletare, iar la 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. emis de Primăria Sectorului 1
Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrărfl ulterior emiterii acestui aviz,
aveţi obligaţia solicitărfl revizuidi acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrării.

ln perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai insoţit de
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp
friguros, conform celor specificate în Anexa nr3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind
aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform arĹ4,
Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie
a spaţhlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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

DIREÇTOJ3EXECUTIV,

Simona-M .iana PQPA

Întocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

‘đf

Red:D.V../ 3ex.104.03.2019 - prezenlul aviz a fost postat pe sile-uI PMB
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pe data de
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Nr. 1102117092101

CĂTRE,
S.C. MIRAL INSTAL COMPANY S.R.L.
-Hegistratură

Spre ştiinţă:
PRIMARIA SECTOR 4 BUCURETI
DIRECŢIA GOSPODĂRIRE LOCALĂ SECTOR 4
Bulevardul Metalurgiei nr.1 2-18, Grand Arena, etl, sector 4, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: “Extindere conductă de gaze naturale $ branamente de gaze
pe strada Verziori ‚ sector 4, Bucureşti"

Ca urmare a cererii depuse de S.C. MJRAL INSTAL COMPANY S.R.L., înregistrată Ia
P.M.Bicu ńr.1709210/14.02.2019 $ Ia Direcţia de Mediu cu nr.1102/15.02.2019, prin care se
solicită emiterea avizului privind executarea Iucrării: “ Extindere conductă de gaze naturale i
branamente de gaze pe strada Verzi.şori nr.6, sector 4", vă comunicăm următoarele:

1. tonform documentaţiei depuse (Certilicat de Urbanism nr. din
22.10.2018 emis de 2rimăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Acord de acces
Ia sistemul de distribuţie gaze naturale nr. emis de Distrigaz Sud Reţele,
Memoriu justificativ, Clasarea notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia
Mediului Bucuresti, Aviz de traseu nr. emis de Direcţia Gospodărire
Locală din cadrul Primăriei Sector 4, PIan de coordonare avizat de deţinătorii reţelelor tehnico
edilitare), lucrarea constă in:

- realizare extindere reţea de distribuţie gaze naturale din 2 părţi:
1. prima parte a extinderfl va ti realizată din teavă de PE Dn 125 mm i Iungime L=15

m (10 m — pe domeniul public i 5 m pe domeniul privat ) i montată subteran;
11. a doua parte a extinderfl (în continuarea primei părţi) va fi realizată din teavă de

OL 4" (realizată în totalitate pe domeniul privat din str. Verziori nr.6) i Iungime L=123 m,
montată aerian;

Conducta propusă va fi cuplată în conducta de OL 12 “, existentă în carosabilul str.
Verziori, perpendicular pe aceasta.

Lungimea tota)ă a conductei de gaze propuse va ti de 138 m, iar traseul acesteia va
porni din carosabilul str. Verzisori, va continua prin incintă pe faţada clădirilor din incinta
imobilului, până Ia imobilul nr.D unde va avea cap terminal.

- realizare 5 branamente de gaze naturale noi, din teavă OL 2 Y2" montată aerian,
cu Iungimea fiecărui bransament de L=1 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 28.02.2019 s-a constatat că nu
există ve9etaţie pe traseul IucrărBor.

In urma analizărü documentaţiei depuse i a verificărilor din teren, în contormitate 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.

Bd. fleoína Elisabeta nr 41 rr,d nnstI cmli çrtnr Ç R"n,rnti Pnmn l i i I



Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de
toaietare, iar ia finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerH terenului Ia starea iniţială, înclusiv
refacerea gazonului.

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

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi

obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.
Deoarece imobilul din str Verziori nr.6 se află amplasat pe Parcelarea Verziori,

parcelare inscrisă în Lista monumentelor istorice - poziţia 206-cod LMI 2015/B-II-s-B-17928,

prezentul aviz este valabil numai in prezenţa i cu respectarea avizului emis de Ministerul

Culturii i identităţfl Naţionale.
In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil însoţit i de acordul

administratorului domeniului public in care se speciĺică condiţiile de lucru pe timp friguros,

conĺorm celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor

pentru avizarea, autorizarea, coordonarea ş execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare

i stradale) de pe teritoríul Municipiului Bucuresti".
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art4, 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.
Prezentui aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana PQPA
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Tntocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 3ex./05.03.2019 - prezentul avíz a fost postat pe site-ul PMB
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PRIMĂRIA MUNIC1PIUWI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

28. k41L 2019

Nr.1141 11709862 I

CĂTRE,
S.C. ALIZ INVESTEMENT S.R.L.
prin
DOMNUL

ridicare de Ia Registratură -

Spre ştUnţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 2
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
os. Electronicü, nr. 44, sector 2, Bucureti

Obiectul Iucrării: “ Realizare branament de
canalizare pentru imobflui din Strada CăIuei i

apă
1,

potabUă i
sector 2"

a unui racord de

Având în vedere solicitarea depusă de Domnul
INVESTEMENT S.R.L., înregistrată Ia Primăria Sectorului
nr.1709862115.02.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr.1141/18.02.2019,
emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrării: “Realizare

pentru S.C. AUZ
2 Bucureti cu

prin care se solicită
branament de apă

potabflă .şi a unui racord de canalizare pentru imobilul din Strada CăIuei nr.23, sector
2' vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei anexate Ia solicitare: (Certificat de Urbanism nr. din
01.08.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Extras de carte
funciară de intormare nr. asupra imobil cu CF

‚ Memoriu justificativ,
Aviz tehnic definitiv nr. emis de Apa Nova SA, Clasarea Notificării nr.

emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucuresti, Aviz nr.
emis de ADP Sector 2, avize individuale ale administratorii reţelelor tehnico

edilitare, plan de incadrare în zonă), lucrarea constă în:
• realizare bransament de apă potabilă pozat subteran, din polietilenă cu Dn 40 mm

(PEID 50x4,5 mm) i cu ungimea L=1 1,0 m, care se va Iega la reţeaua publică de apă potabilă
din fontă, Dn 200 mm existentă in carosabilul din strada Călusei. Traseul bransamentului de
apă potabilă proiectat va traversa parţial carosabilul în dreptul imobilului alimentat, până Ia
căminul de bransament (executat in regie proprie) ce va ti montat în incinta imobilului, Ia max.2
m de Iimita de proprietate cu domeniul public.

Adâncimea de montare a bransamentului de apă potabilă va Ii sub adâncimea de îngheţ
(0.9—1,10 m).

realizare racord de canalizare executat din tuburi PVC 160X4,7 mm SN8, cu
Iungimea de 8,0 m, Hcanal=3,4 m, Hcr=2,95 m i panta 4%, care se va Iega la reţeaua publică
de canalizare Dn 50 cm din beton, existentă în carosabilul din str. Călusei. Traseul racordului de
canal va traversa carosabilul până Ia căminul de racord (realizat în regie proprie) ce va íi
realizat în incintă Ia max 2 m de Iimita de proprietate cu domeniul public.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren in data de 28.02.2019 s-a constatat că în
proximitatea traseului racordului de canalizare i a branamentuIui de apă potabilă nu există
vegetaţie.
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În urma analizărfl documentaţiei depuse si a constatărilor din teren, în conformitate cu

H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţHlor verzi de pe teritoriul

Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil executiei Iucrării mentionate.

In cazul în care execuţia Iucrărilor se realizează in perioada 15 NQiembrie — 15 Martie,

prezentul aviz este valabil doar in prezenţa avizului de traseu emis de administratorul

domeniului public unde se execută Iucrarea, aviz care va conţine condiţiiie de Iucru pe timp

friguros prezentate în Anexa nr.3 Ia H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru aprobarea Normelor privind

avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i

stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti.
Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de toaletare,

iar Ia tinalizarea IucrărH aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Prezentui aviz este emis în baza şi cu respectarea ceior specificate în Cedificatul de

Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti impreună cu

planul anexă,— vizat spre neschimbare, Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior

emiterü acestui aviz, aveţi obligaţia sobcitării revizuirii acestuia inainte de începerea execuţiei

IucrărH.
Nerespectarea ceior menţionate în prezentui 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 teritoriui Municipiului Bucureşti.
Prezentul aviz este valabil 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simonatiana POPA
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PRJMĂRJA MUNIORULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU
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OBJW( LU

Nr. 1576, 1706117142981

CĂTRE,
S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
prin
PRIMĂRIA SECTQRULUI 3
Direcţia Administrarea Domeniului Public
In atenţia Domn ului Florin MANEA — Director Executiv

Spre ştünţă:
ADMINISTRAŢIA STRAZILOR BUCURETI
Strada Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1, Bucureti

Referitor Ia Iucrarea: ‘Älimentare cu energie electrică a
adresa .Şoseaua GărU Căţe!u - - - sector 3, Bucurestľ'

Parcului Pantelimon cu

Referitor Ia cererea depusă de E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A, prin Primăria
Sectorului 3 Bucuresti, înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1714298/28.02.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.1576/01.03.2019, compietată cu documentaţia înregistrată Ia Direcţia de Mediu cu nr.
1706/06.03.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrărü:
“Alimentare cu energie electrică a Parcului Pantelimon cu adresa oseaua Gărü Căţelu nr. 1M,
sector 3", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din
17.12.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic,
H.C.G.M.B nr. 160/23.08.2001, Acord nr. emis de Direcţia Servicii Publice
Primăria Sector 3, Aviz tehnic de racordare nr. i Fia de soluţie
nr, emise de E-distribuţie Muntenia, Aviz de traseu nr.
emis de Administraţia Străzilor Bucureti, Clasarea notificării nr, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, avizeie individuale emise de administratorii reţelelor
tehnico-edilitare, plan de incadrare în zonă), Iucrarea constă în

- realizare extindere reţea electrică prin montarea unor cabluri electrice subterane
racordate prin manonare Ia cablul electric existent în trotuarul din os. Gărfl Căţelu, Ia
intersecţia cu str. Eretului. Traseul reţelei electrice propuse va avea Iungimea de 1050 m
executat în domeniul public, pornind din Iocul de mansonare, va subtraversa prin foraj orizontal
dirijat carosabilul din os. Gării Căţelu, va continua prin trotuarul aferent nr. impare, prin parcajul
auto existent adiacent Parcului Pantelimon (începând din dreptul str. Chezăiei) până în dreptul
str. HămauIui, în dreptul intrării in parc (Ia Iimita parcului). Cablurile electrice vor fi pozate în
pământ, in profile existente în trotuar, in anţ deschis Ia adâncimea de 0,9 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 06.03.2019 s-a constatat că în
proximitatea traseului reţelei electrice propuse se află arbori plantaţi i spaţii verzi adiacente
trotuarului unde vor fi executate )ucrările, Se vor proteja arborii din vecinătatea Iucrărilor.

In urma analizărH documentaţiei depuse i a verificărilor din teren, in conformitate cu
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a
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spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil

condiţionat execuţiei Iucrării menţionate.
In execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţfl:

- În proximitatea arborilor din proximitatea traseului, săpătura se va executa manual

sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular

aI materialului dendrologic.
- În timpuI Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare

dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia cel puţin

arbori, conform SR 6591/1997 ReţeIe ediĺitare subterane, Condiţii de ampĺasare;

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în

jurul arborilor sau rănire&ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.
In cazul in care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de

eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic, Dacă la verificările

ulterioare (12 luni de Ia finalizarea Iucrărfl) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului

dendroiogic aflat pe traseul Iucrăńi, aveţi obligaţia înlocuirü exempiarelor uscate şi suportarea

contravalorii eventualelor pre]udicii produse prin prăbuşirea acestora
Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de toaletare,

iar Ia finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea íniţială.

Prezentul aviz este emîs în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de

Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună

cu planul anexă - vizat spre neschimbare.
Având în vedere că Iucrările se desfăsoară pe amplasament aflat pe Lista

monumentelor Istorice din 2015, prezentul aviz este valabil numai in prezenţa avizului emis de

Ministerul Culturii i identităţii Naţionale.
Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrărfl ulterior emiterb acestui aviz, aveţi

obligaţia solicitărfl revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărfl.
ln perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul

administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros,

conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor

pentru avizarea, autorizarea, coordonarea t execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare

i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".
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 spaţiűor

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
Prezentul aväz are termen de valabiiitate 1 an de Ia data emiterii.

Întocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

Red:Ov.i 3exJO6.03.201 9 - prezentul aviz a ĺost pDstal pe site-ul PMB
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DIRECTOR EXECUTIV,
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DIRECŢIA DE MEDIU

Către SC ERBASU EDJL CONSTRUCT SA — prin dI. - solicită
ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control -

Servicii Spaţii Verzi - B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, eL 1, sector 4

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Aurel
Persu nr 112-114, sector 4, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1696077/08.01.2019 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr. 93/09.01.2019, completată cu documentaţia înregistrată Ia P.M.B. cu nr.
1705376/05.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 773/06.02.2019, prin care solicitaţi avizul de
specialitate privind executarea Iucrării: Branament de gaze naturaie pentru imobflul situat pe
str Aureĺ Persu nr 112-114, secior4, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notiticării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale
deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma
verificărfl efectuate pe teren în data de 22.02.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o
Iungime de 6m, astfel:

din conducta existentă, subteran, in carosabilul str. Aurel Persu, perpendicular, până
la aproximativ 14m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţfl.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizării dosarului, în conformitate cu 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării
revizuirii acestuia inainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

— La finalizarea Iucrărilor aveţi oblłgaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul

administratorului domeniului public in care se specifică condiţflle de Iucru pe timp friguros,
conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea
“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia lucrărilor de infrastructură
(tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

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

Menţionăm că in baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare.
Prezentul-ařé1ermen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

-‚

DIRECTOR ENECgT,y, Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Simona-Marina P A Daniela VOINESCU
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IZ ĺ1iŁ źui

Către : SC Best Electroproiect S.R.L. — solicită ridicarea exemplarului de Ia
registratura PMB
pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - Str. Domn(ţa Ancuţa nr. 1, sector 1
AOP Sector 1 - B-dui Poligraťiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Extindere reţea electrică în vederea alimentarü cu energie electrică
a imobUului situat pe str. aradei nr. ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1701574/29.01.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 472/25.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea lucrărh: „Extindere reţea electrică în vederea alimentarü cu energie electrică a
imobilului situat pe str. aradei nr. conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planur]lor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea
Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan
de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor i ADP sector
1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 14.02.2019, s-a
constatat că Iucrarea se va executa pe o Iungime de 160m, astfel:

• din dreptul imobilului cu nr. 120 din os. Chitilei, subteran, prin trotuarul nr. pare aI
os. Chitślei, subtraversează str, Pieţei i str. Saradei, continuă prin trotuawl nr.
impare aI str. aradei, până Ia aproximativ 5m faţă de Iimita din partea stângă a
proprietăţii.

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament din vecinătatea traseului Iucrării.
În timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor de 1 m—1 .5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic, In timpul lucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănire&ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi"modeiată" în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborh dín vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular aI acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctua)e.

Vă facem cunoscut că in cazul in care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Iš:% I iI

Nr. 47211701574/
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Precizăm că în cazul in care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea

Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorü

eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat aI

execuţiei Iucrărilor menţionate.
Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterfl prezentului aviz, aveţi obligaţia

solicitărfl revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii i Identităţii

Naţionale, iar în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit

de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţflle de Iucru pe

timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind

aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de

infrastructură (tehnico-edilitare si stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

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

teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, Iit.b.
Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Marąana POPA

IJ ţĄ Şef Serviciu A vize şi Acorduri
Daniela VOINESCU
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PRJMĂR1A MUN1PtULUI BUCUREŞ11 ţopijţo29)5ţeu
DIRECŢIA DE MEDIU

Ňr. 47tĘ118ÓŢi690462,1701549/ 12. MAR 2019
Către : SC BEP LIGHTENERGYSRL -prin

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - Str. Domniîa Ancuţa nr. 1, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe os. Pipera
nr sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1690462/14.12.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr 11809/17.12.2018, completată cu documentaţia înregistrată Ia
P.M.B. cu nr. 1701549/23.01.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 474/25.01.2019, prin care
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării: Alimentarea cu energie electrică a
imobilului situat pe os. Pipera nr. ‚ sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile

individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia
Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 22.02.2019,
s-a constatat că Iucrarea se va executa pe o Iungime de 300m(35m domeniul public + 265m
domeniul privat), astfel:

• din cablul existent în troturul os. Pipera pe partea nr. pare, subtraversează
os. Pipera, până Ia aproximativ 1 m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii.

• !ărä afectarea vegetaţiei existente în platbandă.
In timpul executărU acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor de 1 m—1 .5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţeie edilitare
subterane. Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, in dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirealruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

b cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" în scopui menţinerii
distanţei faţă de arborU din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular aI acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

84 Reina Ekseta nr. 47. cod poştal Q5l3, sedar $. Bucuíesti. Románia



Precizăm că in cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea

Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

IucrărU, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi supodarea contravalorii

eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.
Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat aI

execuţiei lucrărilor menţionate.
Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterH prezentului aviz, aveţi obtigaţia

solicitării revizuirii avizului inainte de începerea execuţiei Iucrărilor.
La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de

acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp

friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind

aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de

infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".
Nerespectarea ce?or menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, Iit.b.

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

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Marana POPA

$ef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Intocmít:
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞD Ţo!panio291.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

CĂTRE,
S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.
Strada Ghiocei nr. 11, sector 2, Bucuresti

Spre ştünţă:
ADMINISTRAŢIA OQMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
os. Electronicü nr.44, seclor 2, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: “Brarşament de gaze naturale pentru imobilul din str. Silozului
r sector 2, Bucureşti"

Ca urmare a cererii depuse de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., înregistrată Ia
P.M.B. cu nr.1701975/25.O1.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.495/28.01.2019, prin care
se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrării: “Branament de
gaze naturale pentru imobilul din str. Sflozului nr. 14, sector 2", vă comunicăm
următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din
03.08.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu pianul anexă, Contract
de vânzare — cumpărare autentificat cu nr. de notar public Ilie Adriana,
Acord de acces Ia sistemul de distribuţie gaze naturale nr. emis de
Distrigaz Sud Reţele, Memoriu tehnic, Clasarea notificării nr, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucuresti, Aviz nr. emis de
Ministerul Culturii i Identităţii Naţionale, Aviz nr. emis de
Administraţia Domeniului Public Sector 2, avize individuale emise de deţinătorü reţelelor
tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuţie Muntenia, Luxten, Telekom Romania,
Netcity-Telecom, S.T.B., RADET, plan de încadrare in zonă), Iucrarea constă în:

- realizare branament de gaze naturale nou, individual, redusă presiune, din
PE 100 SDR 11, Dn 32 mm, cu Iungimea de 11,5 m (10,5 m + 1,0 m reiser) i a unui post
de reglare-măsurare aferent montat Ia distanţa 3,5 m de Iimita de proprietate dreapta a
imobilului alimentat. Branamentul proiectat va fi racordat Ia conducta de gaze naturale,
redusă presiune, din PE 100 SDA 11, Dn 1 25 mm existentă în carosabilul din str.
Silozului. Traseul de pozare a bransamentului proiectat va fi realizat pe domeniul public i
va traversa par ial carosabilul i trotuarul în dreptul imobilului cu adresa nr. 14 din str.
Silozului, iar pozarea conductei de bransament se va executa prin săpătură în anţ
deschis, Ia adâncimea de 0,5-0,9 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 28.02.2019 s-a constatat
că în proximitatea traseului lucrării există un ex. Ulmus sp.(ulm) cu 0= 8Ocm, h= 12m,
plantat în alveolă, Ia aproximativ 7 m de Iimita de proprietate dreapta.

iiiI
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Tn urma analizării documentaţiei depuse i a verificărilor din teren1 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.
Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de

toaletare, iar la finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerh terenului Ia starea iniţială.

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

de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti

impreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.
Pentru orice modificare apărută în traseul lucrărfl ulterior emiterii acestui aviz,

aveţi obligaţia solicitărfl revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrării.

ln perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de

acordul administratorului domeniului public in care se specifică condiţüle de lucru pe timp

friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind

aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de

infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

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.

DIRECTQR FXECUTIV,

Întocmit
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daníela VOINESCU

O R MAR. zwg
Red:D.v../ 3ex./0603.2019 - prezentul aviz a fost postat pe sile-uI PMB

httpiĺwww.mbr&institutii/primańa/direçţii1directia mediu/avize arbori n consultareţavize arbnri in consullarephp

pe data de

IłI iI

Simona-Mariana POPA

— ...r D.......,.€



PRMĂRIA MUNIcIPIULUI BUCUREŞfl romanio2Ol9.eu
DIAECŢIA DE MEDIU

1 P ?1g
Nr. 616/1703074!

Către SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA -prin

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicänr. 44, sector2

Referitor Ia Iucrarea: Aĺimentarea cu energie electrică a imobflului situat pe str. Berechet
-

‘,sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1703074/30.01.2019 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr. 616/31.01.2019, prin care soflcitaţi avizul de specialitate privind executarea
Iucrărfl: Alimentarea cu energie eiectrică a imobflului situat pe str. Berechet nr. 1Ü /1, sector 2,

‚— contorm documentaţiei depuse (C.U. nr.
‚ a planurilor anexate şi( -

‚ Memoriului tehnic, Clasarea Notiticărü nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia
Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avżzul
favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data
de 22.02.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa pe o Iungime de 1 5m, astfel:

• din cablul existent situat în trotuarul str. Berechet Ia intersecţie cu b-dul Ghica Tei, în
dreptul imobilului cu nr, 125 din b-dul Ghica Tei, continuă prin trotuarul str. Berechet
până la ţimita din partea dreaptă a imobilului alimentat.

• pe traseul Iucrării sunt montate 2 cabluri de joasă tensiune, iar Iungimea totală a
celor 2 cabluri va fi de 40m.

• în vecinătatea traseului Iucrărfl nu există arbori plantaţi în aliniament.
În urma analizării dosarului, în conformitate cu 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării
revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul

administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros,
contorm celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea
“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură
(tehnico-edilitare şi stradaie) de pe teritoriui Municipiului Bucuret?'.

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

Menţionăm că in baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR ĘXĘ&ItńV, Şet Serviciu Avize şi Acorduçi
Simona-Ma$kWOPÄ Daniela VOJNESC%4J
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PRIMĂRJA MUNIMUWI BUCUREŞ11 Ţoffţana2Çţ1eu
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 617,1089311703388,16774511 12. MAR 2ois

Către: SC MIRA L INSTAL COMPANY SRL
Aleea Marius Emanofl Buteică nr 18-20, sector 3

Spre ştUnţă;
Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Cămin de branament de apă potabilă i racord de canalizare,
execuţie bran.şament în vederea asigurărű debitului de incendiu Ia imobUul din
str Doamnei 1, sector 3, Bucureşti

fleferitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1677451/05.11.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 10893/06.11.2018, completată cu documentaţia inregistrată Ia
P.M.B. cu nr. 1703388/30.01.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 617/31.01.2019, prin care
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării: “Cămin de branament de apă
potabiĺă ş racord de canalizare, execuţie brnnament în vederea asigurărü debituĺui de
incendiu Ia imobilul din str. Doamnei nr. 17-19, sector 3", conform documentaţiei depuse
(C.U. nr. ‚ a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea
Notificărfl nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de
Administraţia Străzilor, avizul favorabil emis de PS 3), vă comunicăm că, în urma verificării
efectuate pe teren în data de 22.02.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o
suprafaţă de 1286mp, astfel:

• mutare buclă de măsură din subsolul imobilului în domeniul public i execuţie
cămin de apometru pe traseul branamentului de apă potabilă existent, amplasat
în trotuarul aferent str. Doamnei.

• racord de canalizare, cu Iegătura în reţeaua publică de canalizare existentă în
carosabilul str Doamnei, pe un traseu care subtraversează parţial carosabilul i
trotuarul străzU, până Ia căminul de racord pozat în trotuarul str. Doamnei.

• branament în vederea asigurării debitului de incendiu ce se va executa din
reţeaua publică de apă potabilă existentă pe str. Doamnei, condiţionat de
amplasarea căminului de apometru În trotuarul str. Doamnei.

• realizarea Iegăturii dintre noul branament i racord, Ia noua instalaţie interioară
de apă-canal a clădirii.

• Iucrările se execută Ia o distanţă de aproximativ 17m i 21m faţă de Iimita din
partea dreaptă a proprietăţU.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţiflor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem
cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

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

Bd. Rena Esabeta nr. 47, cod ştaI O5l3, sedor5, Bucureşt, R&nánia IľfliÁiI



La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerfl terenului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii i ldentităţfl

Naţionale, iar în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit

de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe

timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind

aprobarea NormeIor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de

infrastructură (tehnico-edifltare & stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a

spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau

toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUT1V,
Simona-Mariana POPA

Şef Servicîu Avize şi Acorduri
DanfeIa VOINESCU

Red:PR./3ex-O503.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
pe dala de
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PRIMĂRIAMUMaPIUWIBUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 77611705425/ 1 h MA 2Ü
Către DI. — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura
PMB

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniîa Ancuţa nr. 1, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str Gârlei
‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1705425/05.02.2019 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr. 776106.02.2019, prin care solicitaţi avizul de speciahtate privind executarea
Iucrării: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str Gârlei nr 11, sector 1,
conform documentaţiei depuse (C.U. nr. a planurilor
anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificărfl nr emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bucureşti, Avizeíe/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare,
aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificărfl efectuate pe teren în
data de 22.02.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa pe o Iungime de 13m, astfel:

• din stâlpul existent, în trotuar, în dreptul imobilului cu nr, 4 din str. Madrigalului, prin
drumul de acces/servitute, până Ia aproximativ 5m faţă de Iimita din partea dreaptă a
imobüului alimentat.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizărfl dosarului, 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
favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

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

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul

administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros,
conform celor specificate in Anexa nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2016 privind aprobarea

Ç “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură
(tehnico-edilitare ş stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

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

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterfl.

DIRECTOR EXECUjJj4
SimonaMariana,ť:PÁ k Şef Serviciu Avize şi Acorduri

Daniela VOINEsCçw

Intocmit:
SCA

Red:P.RJ3ex.-05.03.201 9- prezentul aviz a Iost postat pe site.uI PMB

pe data de
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PRIMĂRIAMUNIaPIULLn BUWREŞ11 romanLa2PN.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

12. 4&R

Către : SC GENERAL MPM IMPEX SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia
registratura PMB

Spre ştiinţă:
P54 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi
B-du!Metalurgieinr. 12-18, GrandArena, et. 1, sectcr4
Administraţia Lacuri, Parcuri i Agrement Bucure$i
ąŞos. 8ucure.şti-PIoieti nr. 8 B, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturaíe .şi branament pe
b-dul Tineretului i aĺeea de acces a parcului Tineretului, sector 4, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1711321/20.02.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 1264/21.02.2019, prin care soiicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării; „ Extindere reţea de distribuţie a gaze!or naturaie i branament pe
b-dul Tineretului .şi aleea de acces a parcului TineretuluĄ sector 4", conform documentaţiei
depuse (C.U. nr ‚ a planurilor anexate şi Memoriului tehnic,
Casarea Notificării nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediuiui
Bucureşti, PIan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 01.03.2019, s-a constatat că
Iucrarea se va executa pe o Iungime de 244m, astfel:

• din conducta existentă în spaţiul verde aferent blocului cu nr 58 din b-dul Tineretului
nr. 49, continuă prin parcarea din spatele Paiatului Naţional aI CopUior — Teatru Stela
Popescu, aleea de acces în incinta parcului Tineretului, până Ia aproximativ 0,5m
faţă de Iimita din partea stângă a imobilului cu nr, 24 din str. Pridvoruiui.

• fără afectarea vegetaţiei existente în spaţiu verde bloc i a vegetaţiei situate ia Iimita
pa rcu I u i.
In timpul executărü acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arboriior de 1 m—1 .5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane. Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpăiura se
va executa manuai sau utilizând o tehnologie adapta!ă condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpui Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialuiui dendrologic, se va evita depunerea pământuiui sau
ator materiale În jurul trunchiului arborilor şi rănire&ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajeior din dotare.

in cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi"modeiată" în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular ai acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Nr. 1264/1711321/
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Vă facem cunoscut că în cazul În care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma veriticărilor ulterioare (24 Iuni de Ia fínalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
Iucrărfl, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi supodarea contravalorfl
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat aI
execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerfl terenului Ia starea iniţială.
In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de

acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind
aprobarea ‘Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

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

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.

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Ą
Întocmit:

SCA

Red:RR./4ex.-05.03.2019 prezenlul av'z a IosI postat pe site-uI PMB
pe data de

lľźIIl

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA
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PRIMĂRAMUMOPIUWIBUCUREŞÎI rornpnia2Ol%.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

i 2. NAN. LU

Către SC ENGIE ROMÂNIA SA — prin — solicită ridicarea
exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă:
PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public
Intrarea Odobe.şti nr. 5-7; sector 3

Referitor Ia Iucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazeIor naturale i branamente pe
Drumul Gura Putnei, sector 3, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B, cu nr 1713433/26.02.2019 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr. 1475/27.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea
Iucrărfl:,,Extindere reţea de distribuţie a gazelar naturale i branamente pe Drumul Gura
Putnei, sector 3", conform documentaUei depuse (C.U. nr. ‚ a
planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notiticărü nr emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de coordonare reţele edHitare, aviz de traseu
emis de PS 3), vă comunicăm că, în urma verificărfl efectuate pe teren în data de 01.03.2019,
s-a constatat că Iucrarea se va executa pe o Iungime de 82m, astfel:

• din conducta de gaze existentă în Drumul Gura Putnei, subteran, prin drumul de
pământ aI Drumului Gura Putnei, până Ia aproximativ 3m faţă de Iimita din partea
stângă a imobilului alimentat nr. 24-30 din Drumul Gura Putnei. -

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizării dosarului, 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
favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

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

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
n perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul

administratorului domeniului public în care se specifică condiţflle de Iucru pe timp friguros,
conform celor specificate în Anexa nr3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea
“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură
(tehnico-edifltare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

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

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de đefrişare sau toaletare.
Prezentul aviz ar,3sw&n de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTţVJ0\ Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Simona-Mariana

-

Daniela VOINESCU
ŹŹ

/ Intocm,t:
ĺ ťĂJARASCA
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pe data de

Nr. 1475117134331

Bd. Regina Elisabeta nr. 47. cad paştal O5413, sedor 5. Bucuresti. România



C
3



PRMĂRIA MUNIORULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 11087, 11958,15081/1679304, 1692656, 1713309! 12../d Zoig

CĂTRE,
Dom nu I

Bucureti

Spre ştiinţă:
PRIMARIA SECTOR 4 BUCURESTI
DIRECŢIA GOSPODĂRIRE LOCALĂ
B-dul Metalurgiei nr.12-18, Grand Arena, et.1, sector4, Bucureti

Referitor Ia Iucrnrea: Braiqament electric pentru imobiiul din intrarea Pogăneşti
sector 4, Bucureti"

Ca urmare a cererii depuse de Domnul înregistrată Ia
P.M.B. cu nr.1679304/12.11.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.11087/13.112019,
completată cu documentatia înregistrată Ia PMB.cu nr.1713309/26.02.2019 i Ia Direcţia
de Mediu cu nr. 1508/27.02.2019, prin care se solicită emiterea avizului de speciafltate
privind executarea Iucrării: “ Branament electric pentru imobiíui din intrarea Pogăneşti
nr. 13, sector 4, ‘ vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.
din 04.10.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă,
Memoriu tehnic1 Contract de vânzare autentificat sub nr. 1927/10.10.2017, Aviz tehnic
de racordare nr. 02163881/14.05.2018 emis de EneI Distributie Muntenia, Clasarea
notificărfl nr.22204/19.11.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti,
Aviz de traseu nr. 10/20.02.2019 emis de Direcţia Gospodărire Locală — Primăria Sector
4, avize individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în
zonă), Iucrarea constă în

- realizare branament electric monofazat nou, prin montarea subterană a
unui cablu electric JT, 1 xl 0+6C, racordat Ia LEA existentă pe stâlpul din dreptul
imobilului alaimentat. Traseul branamentuIui electric propus, va fi executat prin trotuarul
nr. impare din intr. Pogăneti, din dreptul stälpului până ia BMPT ce va fi montat Ia Iimita
de proprietate a imobilului, încastrat în gard. Lungimea traseului (Ia coborarea de pe
stâlp, va fi de 1 m, pozarea cablului va fi realizată în pământ, în profile existente în
domeniul public Ia adţncimea de 0,8 m, în anţ deschis.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 07.03.2019 s-a constatat
că în proximitatea Iuçrărfl, Ia aprox 0,5 m de stâlp există un exemplar Thuja h=2,5 m.

In 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
spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil
condiţionat execuţiei lucrării menţionate.

Bd. Rsqina Elisabeta nr 41. cnd poştal O513. sector 5. Bucuresti. Románia IŃeLi AiI



În execuţia Iucrăriior se vor respecta următoarele condiţU:
- In proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau

utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul
radicular aI rnaterialului dendrologic.

- In timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia ceI puţin 1,0 m
faţă de arbori, conform SR 8591/1997 Reţe/e edilitare subterane, Condiţii de amplasare;

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor
materiale în jurul arborilor sau rănireaJruperea ramurilor prin manevrarea utiiajelor din
dotare.

Dacă în timpul execuţiei Iucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea
sistemului radicular ai arboriior, existând riscul secţionărU acestuia, defrişarea materialului
dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza
unei solicitări punctuale.

Dacă Ia verificările ulterioare (12 iuni de Ia finalizarea iucrării) se constată
uscarea materialului dendrologic menţionat, aveţi obligaţia înlocuirfl exemplarelor uscate
şi suportarea contravalorii eventuaieior prejudicU produse prin prăbuşirea acestora.

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau đe
toaietare, iar Ia finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerU terenului ia starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Cedificatul
de Urbanism nr. din 04.10.2018 emis de Primăria Municipiuiui Bucureşti
împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrărfl ulterior emiterii acestui aviz,
aveţi obligaţia solicitărü revizuirfl acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărfl.

In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de
acordul administratoruiui domeniului pubflc în care se specifică condiţflle de Iucru pe timp
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind
aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti'.

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 spaţiiior verzi de pe teritoriui Municipiuiui Bucureşti.

Prezentui aviz este valabil 1 an de ia data emiterii.

DIRECTÇR:EXECUTIV,

Simçńa-Maria aPOPA

Întccmit,
Sef Serviciu Avize si Acorduri

Danie)a VOIN9CU

Red:DV../ aex.108.03.201 9 - prezentul aviz a fost postal pe site-uI PMB L. MÂR 2019
hţtpjţwwwpmbrojinstjtutj/prjmad&drectii/directja mediu/avize arbori n consuQar&avize arboń in consuľtare.php

pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREĘfl oppnţa2Q)9.ęu
DIRECŢIA DE MEDIU

12 MAR. Żaig
Nr. 11680,1138/1687531, 1709802!

CĂTRE,
S.C. MIRAL INSTAL COMPANY S.R.L.
Aleea Marius Emanofl Buteică nr. 18-20, sector 3, Bucuresti

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B.dul Poligrafiei nr4, sector 1, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: ‘Branament de apă potabilă î racord de canal pentru imobilul
din strada Maria Hagi Moscu

- ‚ sector 1, Bucuretľ'

Ca urmare a cererii depuse de S.C. MIRAL INSTAL COMFANY S.R.L., înregistrată Ia
P.M.B. cu nr1687531/07.12.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.11680/10.12.2018, completată cu
documentaţia înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1709802/15.02.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr
1138/18.02.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea IucrărH:
“8ranament de apă potabilă i racord de canaĺ pentru imobilul din strada Maria Hagi Moscu nr.
28-30, sector 1, Bucuresti", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certiticat de Urbanism nr.
din 03.12.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de
vânzare-cumpărare autentificat cu nr. ‚ Memoriu tehnic, Aviz tehnic definitiv nr.

emis de APA NOVA SA, Aviz de traseu nr. emis de
Administraţia Domeniului Public Sector 1, Clasarea notificării nr emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucuresti, avize individuale emise de deţinătorii reţelelor
tehnico-edilitare: E-Distribuţie Muntenia, Distrigaz Sud Muntenia, Luxten, Netcity-Telecom, plan
de încadrare în zonă), Iucrarea constă în

• realizare bransament de apă potabilă montat subteran, cu alimentare din reţeua
publică de apă potabilă cu Dn 200 mm PEID existentă în carosabilul din aleea din spatele
blocului. Traseul bransamentului de apă potabilă proiectat va traversa carosabilul i trotuarul
aferent imobilului alimentat, până Ia căminul de branament ce va fi executat în incinta imobilului,
aproape de Iimita de proprietate. Pozarea conductei propuse se va executa în anţ deschis.

• realizare racord de canalizare executat din tuburi PVC 200x5,9 mm, care se va
Iega Ia reţeaua publică de canalizare existentă în carosabilul străzii M. Hagi Moscu, prin
intermediul căminu)ui de inspecţie existent în carosabfl, în dreptu) imobilului cu nr . Traseul
racodului de canal va traversa carosabilul i trotuarul în dreptul imobilului menţionat,
până Ia căminul de racord proiectat ce se va amplasa in incinta imobilului, aproape de Iimita de
proprietate cu domeniul public.

2. Urmare a veriticărfl etectuate pe teren în data de 28.02.2019 s-a constatat că in
proximitatea conductei de apă potabilă existente în aleea din spatele imobilului ahmentat există
spaţiu verde cu vegetaţie sub formă de arbori/arbuti plantaţi.

In urma analizărfl documentaţiei depuse ş 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

i Irf.IĄ --—-



Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabii conditionat executiei
iucrării rnentionate.

In executia iucrărilor se vor respecta următoarele condiţii:
- In proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o

tehnoiogie adaptată condiţiiior din teren care să nu distrugă sistemui radicular aI materialului
dendrologic.

- În timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului
dendroiogic prin menţinerea distanţei săpăturilor ia ceI puţin 1,0 m-1 ‚5 m faţă de arbori, conform
SR 8591/1997 ReţeIe edilitare subterane, Condiţii de amplasare;

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiaie în
jurul arborilor/arbustilor sau rănire&ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

In cazul în care nu sunt respectate condiţHle menţionate, nu suntem răspunzători de
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic.

Dacă Ia verificăriie uiterioare (12 iuni de Ia finalizarea Iucrării) se constată uscarea
sau prăbuşirea materiaiului dendrologic aflat pe traseul Iucrăríi, aveţi obligaţia înlocuirií
exemplarelor uscate şi suportarea contravalorfl eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea
acestora.

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de tDaletare,
iar ľa finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerü terenului Ia starea íniţială.

Prezentul aviz este emis in baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de
Urbanism nr. emis de Primăria Sectoruiui 1 Bucureşti
împreună cu planul anexă -vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi
obligaţia soiicitărH revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrării.

In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabfl numai însoţit de acordul
administratoruiui domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros,
conform celor specificate in Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor
pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare

i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti".
Nerespectarea celor menţionate in 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 Municipiuiui Bucureşti.

Prezentui aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii i numai în
prezenţa avízului emis de Ministerul Culturii i Identităţii Naţionale.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-j1ari flaV- PA

Întocmit

O o MAÍŁ 2019 Daniela VOINŞ2ĆU
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ĐIRECŢIA ĐE MEĐIU

CĂTRE,
S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.
Strada Ghiocei, nî 11, sector 2, Bucuresti

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
os. Electronicii nr.44, sector 2, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: “Extindere conductă gaze naturale .şi branamente pe str.
Cremen4a i pe terenul imobilului cu IE 213470, sector 2, Bucuresti"

Ca urmare a cererii depuse de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., înregistrată Ia
P.M.B. cu nr.1716673107.03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.1772/08.03.2019, prin
care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrării: “Extindere
conductă gaze naturale i branamente pe str. Cremeniţa i pe terenul ímobflului
cu IE 213470, sector 2, Bucurestí" vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism din
02.11.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planuianexă, Adresa nr.

emisă de Primăria Sectorului 2, Contract de vânzare autentificat cu
3 de notar public Atanasiu Bogdan Ovidiu Costin, Acord de acces

emis de Distrigaz Sud Reţele, Memoriu tehnic, Aviz
emis de Administraţia Domeniului Public Sector 2, Aviz nr.

amis de Comisia Tehnică de Circulaţie- PMB, Clasarea
notiticăńi r. -. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti,
avize indiviauaie emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare: Distdgaz Sud Reţele, Apa
Nova SA, E-Distdbuţie Muntenia, Luxten, RADET, STB, Telekom Romania, Netcity
Telecom, plan de încadrare in zonă), Iucrarea constă în:

- realizare extindere conductă de gaze naturale, cu o conductă nouă în
Iungime de 62 m, redusă presiune, din PE 100 SDR 11 Dn 90 mm, cu racordare la
conducta de gaze naturale Dn 125 mm existentă in carosabilul din str. Cremeniţa, în
dreptul imobilului cu nr 21. Pozarea conductei propuse se va realiza subteran, iar traseul
acesteia va subtraversa partial carosabilul & trotuawl aferent imobilului alimentat i va
continua prin terenul din incinta imobilului până în dreptul scăńi 2 unde va avea cap
terminal;

- realizare două bransamente de gaze naturale noi, redusă presiune, din PE
100 SDR 11, Dn 32 mm, cu lungimea fiecărui branşament de 4 m şÎ a posturilor de
reglare-măsurare aferente. BranamenteIe proiectate se vor racorda Ia conducta de gaze
naturale, redusă presiune, PE 100 SDR 1 l Dn 90 mm, nou propusă (prin prezentul
proiect) în carosabilul din str. Cremeniţa i proprietatea cu lE 213470. Traseul de pozare

IůI II
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a branamenteIor propuse va fi realizat pe domeniul privat. Pozarea conductei de
bransament se va executa prin săpătură în anţ deschis, Ia adâncimea de 0,5 - 0,9 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 12.03.2019 s-a constatat
că în prąximitatea traseului lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuti.

ln urma analizării documentaţiei depuse i a verificărilor din teren, în conformitate
cu H.C.G.M.B. nr304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrării
menţionate.

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

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate in Certificatul
de Urbanism nr. 793R1674681 din 02.11.2018 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 acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrării.

In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp
friguros, conform celor specificate in Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind
aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia lucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare & stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform arL4,
lit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.GM.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 la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona- a POPA
Ul0

n
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Întocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU
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PRIMĂRIA MUMPIULUI BUCUREŞ11 ţorrianio2O1.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

i 8. MAR Zoi

Către : SC ANTOPREST ACTIV SRL
Str. Afluentului nr. 10, sector 1

Spre ştflnţă:
PS5 — Ađministraţia Domeniului Public sector 5
Str, Fabrica de Chibrituri nr 9-11, sector 5

Referitor Ia Iucrarea: Reabilitarea reţelei de distribuţie gaze naturaleR.P. (in viitor MP) cu
conducte i instalaţü de racordare din PE 100 SRD 11 pe str. Apolodor, sector 5,
Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1701687/25.01.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr 492/28.01.2019, ‚ prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Reabilitarea reţelei de distribuţie gaze naturaleR.P. (in viitor MP) cu
conducte .şi instalaţü de racordare din PE 100 SRD 11 pe str Apolodor, sector 5' conform
documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a planurilor anexate şi
Memoriului tehnic, Clasarea Notificărü nr, emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de coordonare reţele edilitare, avizul favorabil emis de
ADP sector 5), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de
22.02.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa pe o Iungime de 248m, astfeL

• în carosabilul str ApoIodor între str. Poeneru Bordea i imobilulul cu nr 13-15 din
str. Apolodor.

• se execută 4 bransamente.
• fără afectarea vegetaţiei existente în spaţiu verde/parc situat la intersecţia

str. Apolodor cu str. Dr. PauI Orleanu.
In timpul executării acestei iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor de 1 m—1 .5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane. Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrăńi, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul IucrăriIor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialutui dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirealruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

În cazui în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" in scopul menţinerii
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi in timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular aI acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

I — i
i cb

Nr. 492117016871

Bd. Regina Elisabeta nr 47. cod nostal 05W13. sednr5 Aiin,rnçd Pnmjni



Precizăm că în cazul în care în urma veriřicărilor ulterioare (24 Iuni de ?a finalizarea

lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorfl

eventualelor prejudicfl produse prin prăbuşirea acestora.

Avänd în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat aI

execuţiei lucrărilor menţionate.
Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterfl prezentului aviz, aveţi obligaţia

solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerfl terenului Ia starea iniţială.

In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai insoţit de

acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţUle de Iucru pe timp

friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind

aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de

infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) đe pe teritoriul Municipiu(ui Bucureti".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

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

teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, Iit.b.
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.

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
xanaA4SCA

fled:RflJ3ex.-DB.03.2019 - prezenĺul aviz a iosI poslat pe sile-uI PMB
pe data de

ĐIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariaa POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 raa2Ql.ęu
DIRECŢIA DE MEDiU

CĂTRE,
APA NOVA S.A BUCURESTI

În atenţia - Doamnei
Director Direcţia Proiec tare .şi Studii

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
os. Electronicii nr.44, sector 2, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: “Separarea consumului de apă potabilă pentru imobilul din str.
Catrinţei ‚ sector 2"

Ca urmare a cererii nr.19017853101.02.2019 depusă de APA NOVA S.A.
Bucuresti, inregistrată Ia P.M.B. cu nr.1704206I0î .02.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.692104.02.2019, ‚ prin care se solicită emiterea avizului privind executarea Iucrării:
“Separarea consumului de apă potabilă pentru imobilul din str Catrinţei nr27 sector 2",
vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certifĺcat de Urbanism nr. din
17.09.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu
justificativ, Contract de vănzare-cumpărare autentificat sub nr. ‚ Aviz
nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sectore 2, Clasarea
notifĺcăhi nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti,
avize individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare: Distrigaz Sud Muntenia,
E-Distribuţie Muntenia, Luxten, Telekom Romania SA, plan de incadrare în zonă),
Iucrarea constă În

realizare branament de apă potabilă nou, din polietilenă cu Dn 20 mm
Iungimea de 1 m, care se va Iega Ia conducta de bransament de apă existent De 25mm
PEHD (ce alimentează imobilul cu nr. str. Catrinţei). Traseul bransamentului propus
se va executa in trotuarul din dreptul imobilului cu nr ‚ până Ia căminul de branament
existent in incinta imobiiului, aproape de Iimita de proprietate cu domeniul public. Pozarea
subterană a conductei de bransament propuse se va realiza Ia adăncimea de 0,9 m - 1,10
m.

2. Urmare a veriîcării efectuate pe teren în data de 28.02.2019 s-a constatat
că pe traseul Iucrărü sau în proximitate nu există spaţii verzi sau arbori/arbuti.

Nr. 692117042061..ÚťtŁY4Ę.2019

Bd. Regiia ElLsabeta nr 47, cod poştal 05C013, sector 5, Bucureşti. Romk
TeI: 021.3055500
http:IWniw.pmb.m



În urma analizării documentaţiei depuse si a verificărilor pe teren, în conformitate

cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de

pe teritoriul Municipiului Bucure$i, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrării

menţionate.
Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută ĺucrări de defrişare sau de

toaletare, iar Ia finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerh terenului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea ceior speciflcate în Certificatul

de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti

împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.
Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării uiterior emiterfl acestui aviz,

aveţi obligaţia solicitării revizuiňi acestuia inainte de începerea execuţiei Iucrării.

In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentui aviz este valabil numai însoţit de

acordul administratorului domeniului public în care se speciflcă condiţüle de Iucru pe timp

friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind

aprobarea “Normelor pentru avizarea, au[orizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de

infrastructură (tehnico-edilitare si stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti'.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4,

Iit. b) din Anexa nr. 1 Ja 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,

144R 2015

Red:D.v..i 3ex.i1 1.03.2019 - prezenlul aviz a fosl postat pc site-uI PMB

Întocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

http:Itwww.pmb.wíinstilutiilprimańa/direcliiĺdireclia međiWavize arboh n consuitarelavize arboń in consUItare.Dhp

peđatade

Bd. Regma EIabeta w. 47. cod poştal 0500*3, soctor5, Bucureşti, Rom],a

TeJ: 0213055500
htlp:Uwv.pmbro

Simona-Madana POPA



CĂTRE,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

1&MAD

orronio2OWeu

APA NOVA S.A BUCURESTI

în atenţia - Doamne!
Director Direcţia Proiectare i Studii

Spre şthnţă:
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
os. Electronicii nr.44, sector 2, Bucuresti

Nr. 694117042031

c

Referitor ía Iucrarea: 1Bransament de apă potabflă pentru imobflul din str. Lanternei
sector 2"

Ca urmare a cererii depuse de APA NOVA S.A. Bucureti, înregistrată Ia P.M.B.
cu nr.1704203101.02.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.694104.02.2019, prin care se
solicită emiterea avizului privind executarea Iucrărh: “Branament de apă potabflă pentru
imobilul din str. Lanternei nr ‚ sector 2", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certiflcat de Urbanism nr din
17.09.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu
justificativ, Contract de donaţie autentiflcat sub nr. de notar public
Luminiţa-Livia Aviz nr. 18 emis de Administraţia Domeniului
Public Sectore 2, Clasarea notifĺcării nr, emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bucuresti, avize individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico
edilitare: Distrigaz Sud Muntenia, E-Distribuţie Muntenia, Luxten, Netcity-Telecom,
Telekom Romania SA, plan de încadrare în zonă), Iucrarea constă în

realizare bransament de apă potabilă din polietilenă cu Dn 20 mm i
Iungimea de 4 m, care se va Iega Ia conducta de apă De 125 mm PEHD existentă în
carosabilul din str Lanternei. Traseul bransamentului propus va traversa carosabilul i
trotuarul în dreptul imobilului cu nr56, pänă Ia căminul de bransament ce va fi executat în
incinta imobilului, aproape de Iimita de proprietate cu domeniul pubiic. Pozarea subterană
a conductei de bransament propuse se va realiza Ia adăncimea de 0,9 m - 1,10 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 28.02.2019 s-a constatat
că pe traseul Iucrărhsau în proximitate nu există spaţii verzi sau arbori/arbuti.

În urma analizării documentaţiei depuse i a veriflcărilor pe teren, în conformitate
cu H.C.G.M.B. nr304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţUlor verzi de
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrării
menţionate.

Bd. Regiw Elsabela nr. 47, cod poaIO5l3, sedac5. Bucureşti, Ramâ,a
TeI: 021.305.55.00
htlp:Ihn.nvpmb.m



Precjzăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de

toaletare, iar Ia finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerfl terenului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specif]cate in Certificatul

de Urbanism nr. din 17.09.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti

împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.
Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterfl acestui aviz,

aveţi obligaţia solicitării revizuirU acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrării.

In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de

acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp

friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind

aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de

infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti".

Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz va fi sancţionată conform arŁ4,

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

a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiuiui Bucureşti.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECOR EXECUTIV,

Simo ana POPA

Tntocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

1LR4R.zç1
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PRIMĂRJA MUNIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECTIA DE MEDIU

Către : SCANTOPRESTACTIVSRL
Str. Afĺuentuíui nr. 10, sector 1

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - 8-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Reabihtare reţea de distribuţie gaze naturaíe R.P.(ín viitor M.P.) pe
str. Sf. Gheorghe, str. Tru.eti (între str. Sf, Gheorghe i str. Plaurului), str. Harghita
(între str Sf, Gheorghe $ str QauIuQ, str Mânăstirea Dealului (între str. St Gheorghe .şi
str. PoduluQ, str. Găliceni (între str. Sf, Gheorghe i imobilui cu nr 8), intr. Sf. Gheorghe,
sector 1, cu conducte I instalaţü de racordare, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1704739/04.02.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 730/05.02.2019, prin care solicitaţi avizul de speciafltate privind
executarea iucrării: „Reabilitare reţea de distribuţie gaze naturale R.Pą'Ín viitor M.P.) pe
str Sf. Gheorghe, str. Trueti (între str. Sf. Gheorghe I str. Plaurului), str. Harghita (între
str Sf. Gheorghe .şi str. OauIui), str Mânăstirea Deaiului (între str Sf, Gheorghe .i
str PoduluQ, str. Găliceni (între str. Sf, Gheorghe & imobilul cu nr. 8), intr. Sf. Gheorghe,
sector 1, cu conducte i instalaţü de racordare", conform documentaţiei depuse (C.U.
nr. a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea
Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan
de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în
urma verificării efectuate pe teren în data de 07.03.2019, s-a constatat că Iucrarea se va
executa pe o Iungime de 2609m, astfeL

• în carosabilul i trotuarul străzilor : str. Sf. Gheorghe, str. Trusesti (între str.
Sf, Gheorghe i str. Plaurului), str. Harghita (între str. Sf. Gheorghe I str. Oasului),
str. Mânăstirea Deaiului (între str. Sf, Gheorghe i str. Podului), str Găliceni (între str.( Sf, Gheorghe i imobilul cu nr. 8), intr. Sf. Gheorghe.

• se execută 159 bransamente.
• !ără afectarea vegetaţiei existente în aliniamentul din vecinătatea traseului Iucrării.

ln timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă
de axul arborilor de l m—1 .5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane. Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adapta!ă condiţfllor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. ln timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirealruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

b 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 al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Nr. 730/1704739!

Bd. Rena Elisabela nr. 47, cod poşta] 056013. sedor5. Bucurest flrsT,ănia I iI



Vă facem cunoscut că În cazul În care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia
condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi În apropierea traseului
Iucrărfl, veţi avea obligaţia înlocuirfl exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Avănd în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat aI
execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterfl prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerfl terenului Ia starea iniţială.
In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de

acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind
aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare si stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti'.

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

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

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

DIRECTOR ĘXt
Simona-Ma#qa. P.qpń

(s7 Ł4 Şef Serviciu A vize şi Acorduri

*
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex-O803.2019 - prezentul aviz a fest posta( pe site-ul PMB
pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

romonia2ül9.eu

CĂTRE,
S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.
Strada Ghiocei, nr. 11, sector 2, Bucureti

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
os. Electronicii nr.44, sectar 2, Bucuresti

Refeótor Ia ĺucrarea: ‘Branament de gaze naturale pentru imobUul
omoiog Constantin sector 2, Bucureşti"

situat pe str.

Ca urmare a cererii depuse de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., inregistrată Ia
P.M.B. cu nr1706146106.02.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.813107.02.2019, prin care
se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrării: “ Branament de
gaze naturale pentru imobflul situat pe str omoiog Constantin nr 8, sector 2", vă
comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.
din 03.08.2016 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul
Contract de vânzare autentificat cu nr. de notar public Laura
Acord de acces Ia s(stemul de distribuţie gaze naturale nr.
Distrigaz Sud Reţele, Memoriu tehnic, Aviz nr. emis de Primăria Sector
2, Clasarea notificăhi nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureti, Aviz nr. emis de Ministerul Culturii i Identităţii Naţionale,
Aviz nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 2, avize
individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuţie
Muntenia, Luxten, Telekom Romania, Netcity-Telecom, RADET, plan de încadrare in
zonă), Iucrarea constă în

- realizare bransament de gaze naturale nou, individual, redusă presiune, din
PE 100 SDR 11, Dn 32 mm, cu Iungimea de 7,0 m (6,0 m + 1,0 m reiser) i a unui post
de reglare-măsurare aferent montat Ia distanţa 0,5 m de Iímita de proprietate dreapta a
imobilului alimentat. BranamentuI proiectat va fi racordat Ia conducta de gaze naturale,
redusă presiune, din PE 100 SDR 11, Dn 125 mm existentă in carosabilul din str.
Somoiog Constantin. Traseul de pozare a bransamentului proiectat va fi realizat pe
domeniul public i va traversa partial carosabilul i trotuarul în dreptul imobilului cu adresa
nr, 8 din str. Somoiog Constantin, iar pozarea conductei de branament se va executa
prin săpătură Tn anţ deschis, Ia adâncimea de 0,5-0,9 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren Tn data de 28.02.2019 s-a constatat
că în proximitatea traseului Iucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuti.

Nr. 813117061461

anexă,
Badiu,

emis de

Bd. Regirn Ekabeta nr 47, poşlaIO513. sedor5, Bocurqli, Romia
TeI: 02130555.00
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În urma anaiizării documentaţiei depuse i a verificărilor din teren, în conformitate

cu H.C.G.M.B. nr304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe

teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrării

menţionate.
Precizăm că in baza acestui avkz nu se execută Iucrări de defrisare sau de

toaletare, iar Ia finalizarea Iucrăriior aveţi obiigaţia aducerü terenului Ia starea iniţială.

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

de Urbanism nr. din 03.08.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti

împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.
Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz,

aveţi obiigaţia solicitărü revizuirfl acestuia Tnainte de începerea execuţiei Iucrărfl.
In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de

acordul administratoruiui domeniuiui public în care se speciflcă condiţiile de Iucru pe timp

friguros, coníorm celor speciŕicate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind

aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de

infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti'.

Nerespectarea celor menţionate în prezentui 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 spaţfllor verzi de pe teritoriui Municipiului Bucureşti.
Prezentui aviz are termen de vaiabilitate 1 an de ia data emiterii.

DiRECTOR EXECUTIV,

Simona-M

întocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VO1NESCU

Red:O.v..ě 3ex.il 1.03.2019 prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB

http:í/wpmb.m/instiIutüiphmarajdirectiiidirectia mediWavize arboń in ccnsultara/avize arbori in consultare.nhp

pe data de

Bd. Regna Elabeta nr Ą7, wd poşlaJ 06C013, şedor 5. Bocweşż), RomWüa

TeI: 021 .305.55N
hţtpiWnwě.pmbro

IZMŐ.1q ZÜ1s



—c
PRIMĂRIA MUNICIP1ULUI BUCUREŞ11 r9m9J&ąDIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 8161

CĂTRE,
S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.
Strada Ghiocei, nr 11, sector 2, Bucuresti

Spre ştünţă:
ADMINISTRAŢIA DQMENIULUI PUBLIC SECTQR 2
os. Electronicii nr.44, sector 2, Bucure$i

Referitor Ia Iucrarea: “Bransament de gaze naturale pentru imobflul situat pe str.
Declamării nr. 14, sector z Bucureşti"

Ca urmare a cererii depuse de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., inregistrată Ia
P.M.B. cu nr.1706135/06.02.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr816/07.02.2019, prin care
se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea IucrărU: “ Branament de
gaze natur&e pentru imobflul situat pe str. Declamărü nr 14, sector 2", vă comunicăm
urmă[oarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din
29.10.2018 emis de Primăria Sector 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de
vânzare autentificat cu nr. de notar pubľc Daniet Avram, Aviz tehnic de
racordare nr. emis de Distrigaz Sud Reţele, Memoriu tehnic, Aviz
nr emis de Administraţia Domeniului Public Sector 2, Clasarea
notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediuiui Bucureti,
avize individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E
Distribuţie Muntenia, Luxten, Telekom Romania, Netcity-Telecom, plan de încadrare în
zonă), Iucrarea constă în

- realizare bransament de gaze naturale nou, individual, redusă presiune, din
OL 04", Dn 32 mm, cu Iungimea de 7,5 m (6,5 m + 1,0 m reiser) i a unui post de reglare
măsurare aférent montat Ia distanţa 0,5 m de Hmita de proprietate stânga a imobiiului
alimentat. Branamentul proiectat va f] racordat la conducta de gaze naturale, redusă
presiune, din OL 04", existentă în carosabilul din str. Declamărü. Traseul de pozare a
branamentuIui proiectat va fi realizat pe domeniul pubflc i va traversa parţial carosabilul
i trotuarul in dreptul imobilului cu adresa nr. 14 din str. Declamării, iar pozarea conductei
de branament se va executa prin săpătură în anţ deschis, Ia adâncimea de 0,5-0,9 m.

2, Urmare a verifĺcării efectuate pe teren in data de 28.02.2019 s-a constatat
că in proximitatea traseului Iucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuti.

În urma analizărfl documentaţiei depuse ş a verificărilor din teren, în conformitate
cu H.C.G.M.B. nr.30412009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiiior verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrării
menţionate.

Bd. Regia EIabeĹa rw 47, cod poştaIOSOOl3, sector 5. BucureştĘ Româůa
TeI: 021.305.5500
htlp:INn'.pmbw



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

toaletare, iar Ia flnalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerH terenului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este emis in baza şi cu respectarea celor specificate În Cediflcatul

de Urbanism nr. emis de Primăria Sector 2 Bucureşti

împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.
Pentru orice modificare apărută în traseul iucrării ulterior emiterii acestui aviz,

aveţi obligaţia solicitărfl revizuirfl acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărh.

In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai tnsoţit de

acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp

friguros conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.042018 privind

aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de

infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti'.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va ŕi sancţionată conform art4,

lit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie

a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTQR EXECUTIV1

Întocmit,
eí Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

Red:D.V./ 3ex/1 1.03.2019 - prezentul aviz a fosI posial pe sile-uI PMB

httpj&ňvw.pmb.mRnstiluţii/primariaidireciiiidirecua medidavize arbcri in consultar&avize arboń in consuhare.yhp

pe data de

Bd. RegÎa EIabeta nr. 47, cod poştal 050013. sevtor5, Bucureşli, Rom&ia

TeJ: 021.305.55.00
hHp:Nn'n'w.pmbm



PRIMĂRIA MUNtIPIUWI BUWREŞ11
DIRECŢIA DE MEDiU

CĂTRE,
S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.
Strada Ghŕocei, nr. 11, sector 2, Bucureti

Spre ştünţă:
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bd. Poligrafiei nr 4, sector 1, Bucuresti

romanía2Ol 9.eu

Referitor Ia Iucrarea: ĺBransament gaze naturaie pentru
str, Aiud i ;ector 1"

imobflul situat în Bucuresti,

Ca urmare a cererii depuse de S.C. AV1 PROD GRUP S.R.L., înregistrată Ia
P.M.B. cu nr.1706125/06.02.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.820/07.02.2019, prin care
se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrăr: “8ranament
gaze naturaíe pentru imobflul situat în Bucure$i, str. Aiud nr. 26, sector 1" vă
comunicăm următoarete:

1. Conform documentaţiei depuse (Cedificat de Urbanism nr.
din 02.11.2018 emis de Primăria Sector 1 Bucureşti împreună cu

Contract de vânzare-cumpărare autentificat cu nr. de notar
Fulga—Carmen-Garofiţa, Memoriu tehnic - PROIECT nr Aviz de

emis de Administraţia Domeniuiui Public Sector 1, Clasarea
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti,

deţinătorü reţelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA1
Muntenia, Luxten, Netcity-Telecom, plan de încadrare în

planul
public
traseu
notificării nr.
avize individuale emise de
DISTRIGAZ SUD, E-Distribuţie
zonă), ucrarea constă în:

- realizare bransament de gaze naturaie nou, individual, redusă presiune, din
PE 100SDR 11, Dn 32 mm, cu Iungimea de 9,5 m i a unui P.R.M. aferent. BranamentuI
va fi racordat Ia conducta existentă pe str. Aiud, de redusă presiune din PE100SDR11 Dn
9Omm i va fi montat îngropat în dreptui imobiiuiui situat Ia nr din str. Aiud, în
proximitatea Iimitei de proprietate stânga a imobilului alimentat.Adâncimea de pozare a
branamentuIui va fi de 0,50-O,90m

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 07.03.2019 s-a constatat
că în proximitatea traseului Iucrării există o platbandă pe care nu există arbori/arbuti
planiaţi.

În urma analizării documentaţiei depuse şÍ 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
teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrării
menţionate.

Nr. 820117061251

anexă,
Lungu
n r.

It% I IIEd. Regina Eusabeta nr. 47, cod poşţai 350a13. sec%or 5. B,irnjmsii flrnnn



Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de đefrişare sau de

toaletare, iar Ia finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerfl terenului Ia starea iniţială, cu

obligativitatea păstrărfl platbandei existente conform foto efecuate Ia verificarea efectuată

pe teren.
Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Cedificatul

de Urbanism nr. emis de Primăria Sector 1

Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.
Pentru orice modificare apărută in traseul Iucrărfl ulterior emiterii acestui aviz,

aveţi obligaţia solicitării revizuirfl acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărfl.

Prezentul aviz este emis numai pentru traseul de gaze naturale pentru care a fost depusă

documentaţia aferentă. Emiterea avizului pentru restul reţelelor tehnico-edilitare

specificate în Certificatul de Urbanism mai sus menţionat (branament energie electrică,

apă si racord canal) se va realiza ulteňor, în baza documentaţiei depuse, aferente acestor

reţele.
In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de

acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţflle de Iucru pe timp

friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind

aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de

infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform arŁ4,

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

a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona- a POPA

Ł1

Întocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

Red:B.T] Sex./1 1032019 - prezentul aviz a fosţ postat pe site-uI PMB

hUoJ/wornDsađkisbtuWońmańaídirecWdirecUa mediWaţůize wbcń iii constĂtar&a aboii ki rnttAtare.php

pe data de
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PRIMARIAMUNKlRULUI BUCUREŞ11 romania2Ol9.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 1100117092091 j

Către : SC MIRA L INSTAL COMPANY SRL
Aleea Marius Emanofl Buteică nr 18-20, sector 3

Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospođărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control -

Servicii Spaţii Verzi
B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

Referitor ía Iucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale .şi branamente pe
str. Verzi.ori (subtraversare parţiaĺă) I prin incinta imobUuĺui cu adresa str. Verziori
nr. ‚ bL ‚ sector 4, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1709209/14.022019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr 1100/15.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale I branamente pe str
Verziori (subtraversare parţială) i prin incinta imobiluiui cu adresa str. Verziori nr. 6, bI. E
+ F, sector 4", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a
planuritor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de coordonare reţele edilitare, aviz de
traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în
data de 01.03.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa pe o Iungime de 48m(41m
domeniul privat aerian + 7m domeniul public subteran), astfel:

• din conducta existentă în carosabilul str. Verzisori, subteran, perpendicular, până
Ia limita din partea stângă a proprietăţii.

• pe domeniul privat conducta va fi supraterană.
• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizării dosawlui, 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 favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.

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

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aduceńi terenului Ia starea iniţială.
Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul CulturU i Identităţii

Naţionale, iar în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit
de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe
timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind
aprobarea “Normelor pentru avizarea, autońzarea, coordonarea i execuţia lucrăriior de
infrastructură (tehnico-edilitare si stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti'.

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

Bd. Redna Eísabeta nr 47 rs-wI mfl' rwwlli nrtnrĆ Pn,c'i n-a& F t"b I d. I I



Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mari ha POPA

/ Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Dani7VOINESCU

\ S Întocmit:
/ ExnaARASCA

Red:P.R./Sex.-08.03.2019 - prezentul aviz a fost postal pe s'te-ul PMB
pe dala de

I,i iI



PRIMARIAMUNIOPIULUI BUCUREŞ11 jqranţa2Q19.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

-

Nr. 1140,8437/1709858,1655698!
lQu

“Ăb
Către ĐL

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Pougraťiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branament de apă potabilă .şi racord de canalizare Ia imobUul din
str. Iezeru nr ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1655698/29.08.2018 şí Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 8437/30.08.2018, completaiă cu documentaţia înregistrată la
P.M.B. cu nr. 1709858/15.02.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1140/18.02.2019, prin care
solicitaţi avizul de specialitate prívind executarea Iucrării: Branament de apă potabflă i
racord de canalizare Ia imobilul din str Iezeru nr ‚ sector 1, conform documentaţiei
depuse (C.U. nr. ‚ a planurilor anexate şi Memoriului
tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu
emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificărU efectuate pe teren în data de
01.03.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa pe o Iungime de 5m (branament) ÷
8m (racord), astfel:

• din conductele existente in carosabilul str. Iezeru, subteran, până Ia maxim 2m faţă
de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii.

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament, din vecinătatea traseului Iucrărfl.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaUa respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor de 1 m—1 .5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănire&ruperea ramurilor arborilor 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, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzătod de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

nr A7 n11 c o o; I i I



Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat aI

execuţiei Iucrărilor menţionate.
Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterH prezentului aviz, aveţi obligaţia

solicitărfl revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.
La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerfl terenului Ia starea iniţială.
In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de

acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţflle de Iucru pe timp
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind
aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti'.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, art4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări đe defrişare sau
toaletare.

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

DIRECTOR ÉtL7Ť
Simona-M$a$fO ..

— . Şef Serviciu Avize şi Acordun
Daniela VOINESCU

Întocmit
ExnaPARAS

Red:P.RJ3ex.O8.O3.2O19 . prezentul aviz a tost pcstat pe sile-uI PMB
pe đaĺa de



PRJMĂRIA MUNIPIULUI BUCUREŞ11 romonia2Q]9.eu
DIRECŢIA DE MEDIU i

Nr. 1314, 23111697922, 171 21 60! JĎiK 21$

CĂTRE,
S.C. ELECTROTEST S.R.L.
prin
Domnul
Strada Turda nr.127, bI.2, sc.2, apt.37, sector 1, Bucuresti

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureti

Referitor Ia Iucrarea: ‘Alimentare cu energie electrică a imobflului situat pe strada
Maxim Gorki ;:. . “, sector 1, Bucuresti"

Ca urmare a cererii depuse de Domnul pentru S.C
ELECTROTEST SRL., prin înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1697922/14.01.2019 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr.231/15.01.2019, completată cu documentaţiaînregistrată Ia P.M.B. cu nr.
1712160/21.02.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1314/22.02.2019, prin care se solicítă
emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrării: “ Alimentare cu energie
electrică a imobflului situat pe strada Maxim Gorki nr.28-30, sector 1", vă comunicăm
următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.
din 09.08.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă,
Memoriu tehnic, Fia de soluţie nr, emisă de E-distribuţie
Muntenia, Contract de vânzare cu incheierea de autentificare nr.

/19.12.2018
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, plan de încadrare în zonă),
lucrarea constă in

- realizare extindere reţea electrică prin montarea subterană a două cabluri
JT, 3x150+95N, pe un traseu în Iungime de 75 m, care pleacă din postul de transformare
PT 4528, existent în dreptul imobilului cu nr. din str. Maxim Gorki i va continua prin
trotuarul nr.pare, până în dreptul imobilului cu nr. 28-30, Ia noul FDCP montat în incinta
imobilului alimentat. Cablurile electrice se vor monta în trotuar, în domeniul public, Ia
adâncimea de 0,8 m, în anţ deschis.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 07.03.2019 s-a constatat
că nu există vegetaţie pe traseul Iucrării sau în proximitate.



Tn urma analizărfl documentaţiei depuse i a verificărilor 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
execuţiei Iucrării menţionate.

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de
toaletare, iar Ia 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. emis de Primăria Municipiului Bucureşti
împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută in traseul Iucrării ulterior emiterU acestui aviz,
aveţi obligaţia solicitărU revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrării.

In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentui aviz este valabil numai însoţit de
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţflle de Iucru pe timp
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind
aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti'.

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.

Având în vedere că traseul Iucrărilor se execută în “Zona protejată 57- Monnet"
prezentul aviz este valabil însoţit de avizul Ministerului CulturU i Identităţii Naţionale,
conform Legii 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice, cu modificările i
completările ulterioare.

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

DIRECTOR EXECUTIV,

Simon - a POPA

Ę
Intocmit,

ef Serviciu Avize i Acorduri
Daniela VOINES U
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DIRECŢIA DE MEDIU

CĂTRE,
S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C. BEST ELECTRO PRQIECT S.R.L.

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

CONSILIUL LOCAL SFCTOR 1
ADMINISTRAŢIA DQMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureti

Referitor Ia Iucrarea: ‘Aiimentare cu energie electrică a imobHului situat pe strada
Telescopului nr.2-8, sector 1, Bucureşti"

Ca urmare a cererii depuse de S.C. E-Distribuţie Muntenia SA, prin
imputernicit al S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L., înregistrată Ia P.M.B. cu

nr.1701576/23.01.2019 şi ia Direcţia de Mediu cu nr.473/24.01.2019, prin care se solicită
emiterea avizului privind executarea Iucrării: “Alimentare cu energie electrică a imobfluiui situat
pe strada Telescopului nr.2-8, sector 1", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din
09.11.2018, prelungit până in data de 08.11.2019, emis de Primăria Municipiului Bucureşti
împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Fia de soluţie nr, emisă de Enel
Distribuţie Muntenia, Contract de vânzare cu încheiere de autentificare nr de
notar public Ioana Radu, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Străzilor
Bucureti, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector
1, Clasarea notificărfl nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti,
plan de încadrare în zonă), Iucrarea constă in:

- realizare extindere reţea electrică prin montarea unui cablu JT, 3x150+95N, pe un
traseu în Iungime de 210 m, din care 190 m pe domeniul public. Traseul Iucrărilor va pleca din
postul de transformare PT 1531, existent pe str. Radu Sterie, va subtraversa carosabilul din str.
Radu Sterie i va continua prin trotuarul nr.impare, apoi prin drumul de pământ đin str. Avionului,
prin str. Telescopului până în dreptul imobilului cu ‚ Ia noua cutie de distribuţie care va ti
montată la Iimita de proprietate a imobilului cu domeniul public. Cablurile electrice se vor monta
subteran în trotuar, în domeniul public, Ia adâncimea de 0,8 m, în anţ deschis cu Iăţime de 0,4
m.

2. Urmare a verificărH efectuate pe teren în data de 14.02.2019 s-a constatat că în
trotuarul aferent nr. impare din str. Radu Sterie există: 4 ex.arbori plantaţi in alveole, în trotuar, 1
trunchi (fără coronament) i o alveolă neplantată. Pe drumul de pământ există vegetaţie răsărită
spontan.

I» I il
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În urma analizării documentaţiei depuse í a verificărilor din teren, în conformitate cu
H.C.G.M.B. nr.30412009 privind aprobarea Normelor de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiutui Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil
condiţionat execuţiei Iucrării menţionate.

In execuţia Iucrărilor se vor respecta următoarele condiţü:
- În proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utiiizând o

tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicuiar ai materialului
dendrologic.

- În timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a arboriior prin
menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia cel puţin 1,0 m faţă de arbori, conform SR
8591/1997 Reţele edilitare subterane, Condiţii de amplasare;

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în
jurul arborflor sau rănirealruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare;

in cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialuiui dendrologic, Dacă Ia verificările
ulterioare (12 Iuni de Ia finalizarea Iucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului
dendroiogic afiat pe traseul lucrărfl, aveţi obiigaţia înocuirfl exempiareior uscate şi supodarea
contravalorü eventualelor prejudich produse prin prăbuşirea acestora.

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

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate in Certificatul de
Urbanism nr. 688RJ1568505 din 09.11.2018, preiungit până în data de 08.11.2019, emis de
Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută in traseul iucrării uiterior emiterii acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrării.

In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este vaiabil numai insoţit de acorduI
administratorului domeniuiui public in care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros,
conform celor specificate în Anexa nr.3 ia HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor
pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare
i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti".

Nerespectarea celor menţionate in 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 spaţbior
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona1iWrjana POPA
ŕĺXĺi JP
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Daniela VOINESCU

Red:DVJ 3ex./13.032019 - prezenlul aviz a tost posla! pe site-uI PMB
htIpJ/wţmb.roflnstitutii/pńmari&directii/direcIia mediu/avize arbori in consultare/avize arbod in consullare,i5p
ps đata de

Bd. Reoina Elisabela nr. 47. cod ooslal G5l3. sector 5. Bucuresti. România I J I I



PFUMĂRIA MUNIOMUWI BUQJREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2ol9.eu
bnj

- :‚ Bucuresti

SECTOR 1

energie electrică a imobilului situat pe strada

Nr. 628, 1751 11703252, 1715943!

CĂTRE,
Domnul
Strada

Spre ştńnţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMFNIULUI PUBLIC
B-dul Foligrafiei nr.4, sector 1, Bucureti

Referitor Ia Iucrarea: ‘Alimentare cu
Petrila nr. IA, sector 1, Bucureşti"

Ca urmare a cererii depuse de Domnul - - .. ‚ prin înregistrată Ia
P.M.B. cu nr.1703252/30.01.2019 şi Ia Direcţia oe iviediu cu nr.628/31.012019,
completat cu documentaţia înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1715943/06.03.2019 i Ia Direcţia
de Mediu cu nr. 1751/07.03.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate
privind executarea Iucrării: “Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada
Petrila nr, ‚ sector 1", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.
din 23.07.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul

anexă, Memoriu tehnic, Act de dezlipire cu încheierea de autentificare
nr. ‚ Aviz de traseu nr. emis de ADP S1, Clasarea
notificărü nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti,
avize individuale emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare din zonă, plan de
încadrare în zonă), Iucrarea constă în:

- realizare branament electric monofazat prin montarea subterană a unui
cablu electric, 1x25+16C, pe un traseu în Iungime de 20 m. BranamentuI va fi alimentat
din LEA existentă pe stâlpul montat in trotuarul din dreptul imobilului cu ‚ va
străbate trotuarul până Ia BMPM ‚ amplasat Ia Iimita dreaptă proprietăţii imobilului
alimentat ‚ încastrat în gard. CabIuI electric va fi pozat Ia 0,9 m adâncime, protejat în tub
PVC 50 mm, în anţ de Iăţime max. 60 cm.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 07.032019 s-a constatat
că în trotuarul nr impare din str. Petńla (în proximitatea traseului reţelei electrice
propuse) există spaţiu verde sub formă de platbandă cu Iăţimea de 1,0 m întreruptă în
dreptul accesului în curte imobil IE 6. platbandă în care există plantat 1 ex. Prunus
Pissardi sp.( corcodu) - O 20-30 cm, h=8 m.

Bd. Re*na Eksabeta nr 47. d SaI O I 3, sedor 5, Bucuresi. omân I II
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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

condiţiont execuţiei Iucrării menţionate.
In execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţU:

- În proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau

utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul

radicular aI rnaterialului dendrologic.
- In timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului

dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia cel puţin 1,0 m

faţă de arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţü de amplasare;
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor

materiale în juwl arborilor sau rănire&ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din

dotare.
ln 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 la finalizarea Iucrärfl) se constată uscarea sau prăbuşirea

materialului dendrologic aflat pe traseul Iucrărü, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor

uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea

acestora.
Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de

toaletare, iar Ia finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul

de Urbanism nr. din 23.07.2018 emis de Primăria Sectorului 1
Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz,

aveţi obHgaţia solicitărü revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărfl.

In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de

acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp

friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind

aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de

infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform arŁ4,

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

a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EX CUTIV,

S i mona-Mra ná-PO PA
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ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU
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CĂTRE,
S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C. BEST ELECTRO PROIECT S.R.L.

Spre ştünţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligratiei nr.4, sector 1, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: Aiimentare cu energie eiectrică
Neajlovului - sector 1, Bucurestľ'

a imobfluiui situat pe strada

Ca urmare a cererii depuse de S.C. E-Distribuţie Muntenia SA, prin
— împuternicit aI S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L., înregistrată Ia P.M.B. cu

nr.1705656/05.02.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.768/06.02.2019, prin care se solicită
emiterea avizului privind executarea Iucrărü: “Alimentare cu energie electrică a imobuuiui situai
pe strada Neajlovuíui nr.36, sector 1", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Ceńificat de Urbanism nr. din
28.11.2018, emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic,
Fia de soluţie nr, emisă de E-Distribuţie Muntenia, Aviz de traseu nr.
nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1, Clasarea notificării
nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, plan de coordonare
avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), Iucrarea constă
in

- realizare extindere reţea electrică prin montarea unui cablu JT, 3x150÷95N, pe un
traseu în Iungime de 95 m pe domeniul public. Traseui Iucrărilor va pleca din cutia de distribuţie
existentă pe trotuarul nr.pare din str. Neajlovului (Ia intersecţia cu str. Câineni), va subtraversa
carosabiiul din str. Câineni i va continua prin trotuarul nr.pare din str. Neajlovului până in dreptul
imobilului cu nr.36, la noua Uridă de distribuţie, contorizare i protecţie care va fi montată pe
proprietatea beneficiarului, Ia Iimita de proprietate a imobiluiui cu domeniul public. Cablurile
electrice se vor monta subteran În trotuar i carosabil, În domeniul public, Ia adâncimea de 0,8 m
i de 1,2 m Ia subtraversări, În anţ deschis cu Iăţime de max. 0,5 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 07.03.2019 s-a constatat că în
trotuarul aferent nr, pare din str. Neajlovului există plantaţi în aliniament arbori din speciile Thuja,
pom fructifer i Betula pendula sp. (mesteacăn) plantaţi în piatbandă în trotuar.

i iI
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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
spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil

condiţionat execuţiei Iucrării menţionate.
In execuţia Iucrărilor se vor respecta următoarele condiţii:

- În proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o

tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI materialului

dendrologic.
- În timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a arborilor prin

menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia ceI puţin 1,0 m faţă de arbori, conform SR

8591/1997 Reţe!e ediiŕtare subterane. Condŕţü de amplasare;
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în

jurul arboriior sau rănirealruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare;
In 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 sau prăbuşirea materialului

dendrologic aflat pe traseul IucrărH, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea

contravalorH eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.
Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de toaletare,

iar Ia finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea íniţială.
Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de

Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti impreună cu

planul anexă- vizat spre neschimbare.
Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterfl acestui aviz, aveţi

obligaţia solicitării revizuirü acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrării.
Având în vedere că amplasamentul Iucrărilor se află în Parcelarea Bazilescu af Iată pe

Lista Monumentelor Istorice din 2004, reactualizată, poziţia 191, cod B-II-s-B-17913, avizul
prezent este valabil numai in prezenţa avizului emis de Ministerul Culturii i Identităţii Naţionale.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, Iit. b)

din Anexa nr. l Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecie a spaţiilor

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Sirnona- riana POPA

Întocmit
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

Red:DV../ Sex./1 4032019 - prazentul aviz a fost postat pe sito-uI PMB
http://wpmb.rc/insţjţutii/pńmaria/djrectiŕidirecţja mediu/avize arboń in consultare/avize arboń in consultare.php

pe data de
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PRIMĂRIA MUNIflULUI BUCUREŞ11 romanio2Ol9.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

CĂTRE,
S.C. E-DISTRIBUŢ1E MUNTENIA S.A.
prin
S.C. BEST ELECTRO PROIECT S.R.L.

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA STRAZILQR BUCURETI
Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: ‘Alimentare cu energie electrică a imobflului situat pe os.
Gheorghe Ionescu Siseşti nr.14B, sector 1, Bucureşti"

Ca urmare a cererii depuse de S.C. E-Distribuţie Muntenia SA, prin Domnu)
— împuternicit aI S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L., înregistrată Ia P.M.B. cu

nr.1706136/06.02.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.811/07.02.2019, prin care se solicită
emiterea avizului privind executarea Iucrării: “Alimentare cu energie electrică a imobŕluiui situat
pe strada Gheorghe Ionescu Siseti nr 148, sector i' vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din
04.10.2018, emis de Primăria Municipiului Bucureşti impreună cu planul anexă, Contract de
vănzare cu încheiere de autentificare nr. de notar public iaura Adriana Gurău,
Memoriu tehnic, Fia de soluţie nr, emisă de Enei Distribuţie Muntenia, Aviz
de traseu nr. emis de Administraţia Străzilor Bucureti, Ciasarea notificării
nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, plan de coordonare
avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), iucrarea constă
in:

- realizare extindere reţea eectrică prin montarea unui cabu JT, 3x150÷95N, pe un
traseu în iungime de 135 m pe domeniul public, pe un traseu ce va pleca din postul de
transformare PT 403 (unde se va monta o cutie de distribuţie i secţionare nouă), existent pe
os. Gh. Ionescu Sisesti, în dreptui imobiluiui cu nr. ‚ va traversa spaţiui verde existent
în faţa postui de transformare, va continua apoi prin trotuarul nr, pare din os. Gh. 1. Siseti, va
subtraversa prin foraj orizontal dirijat str. Apicultorilor i Câmpiniţa, apoi prin trotuarul nr. pare
până în dreptul imohilului alimentat, prin spaţiul verde din dreptul acestuia, până Ia FDCP-uI ce
se va monta pe proprietate. Cablurile electrice se vor monta subteran în trotuar, in domeniul
public, in tuburi pliabiie Ia adâncimea de 0,8 m i respectiv ia 1,2 m Ia subtraversări, în sanţ
deschis cu Iăţime de max.0,5 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 07.03.2019 s-a constatat că
traseul Iucrărilor de pozare a reţelei electrice propuse traversează spaţii verzi inierbate cu
Iaţimea de 6,0 — 8,0 m. In trotuarul din vecinătatea traseului există plantaţie de aliniament,
trotuaru î această zonă are ăţimea de aprox .4,0 m.
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În urma analizării documentaţiei depuse i a veriticărilor 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.
In execuţia Iucrărilor se vor respecta următoarele condiţü;- În proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o

tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului

dendrologic.
- În timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a arborilor prin

menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia ceI puţin 1,0 m faţă de arbori, conform SR

8591ĺ1997 Reţeíe edilitare subterane, Condiţii de amplasare;

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în

jurul arborflor sau rănire&ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare;

In cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de

eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic, Dacă la verificările

ulterioare (12 Iuni de la ĺinalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului

dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea

contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.
Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de toaletare,

iar Ia finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de

Urbanism nr. ‚ emis de Primăria Municipiului Bucureşti impreună cu

planul anexă - vizat spre neschimbare i în baza planului de coordonare avizat de administratorfl

reeleIor tehnico-edilitare.
Pentru orice modificare apărută in traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi

obligaţia solicitării revizuirH acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărfl.
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,

ŕSîia1nriana POPA
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ÎntocmiĘ

ef Serviciu Avize i Acorduri
Daniela VOINESCU

Red:D.v../ 3ex./15.03.201g - prezentul aviz a fcst postat pe site-ul PMB
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Nr. 814/1706144!

CĂTRE,
S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.

• Strada Ghiocei, nr. 11, sector 2, Bucuresti

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
os. Electronicii nr.44, sector 2, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: ‘Branament de gaze naturale pentru
tiucU ‚ sector 2, Bucureşti"

Ca urmare a cererii depuse de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., înregistrată Ia
P.M.B. cu nr.1706144/06.02.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.814/07.02.2019, prin care
se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: “Branament de
gaze naturale pentru imobilul situat pe str. .Ştiucë nr. 40A, sector 2", vă comunicăm
următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din
29.10.2018 emis de Primăria Sector 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de
donaţie autentificat cu nr. de notar public Loredana Oana Melente, Aviz
tehnic de racordare nr. emis de Distrigaz Sud Reţele, Memoriu
tehnic-Proiect nr. ‚ Aviz nr. emis de Administraţia
Domeniului Public Sector 2, Clasarea notificărh nr, emisă de Agenţia
pentru Protecţia Mediului Bucuresti, avize individuale emise de deţinătorii reţelelor
tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuue Muntenia, Luxten, Telekom Romania,
Netcity-Telecom, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în

- realizare bransament de gaze naturale nou, individual, redusă presiune, din
PE100SDR11, Dn 32mm, cu Iungimea de 4m (3m +lm riser) i a unui P.R.M. aferent.
BranamentuI va fi racordat Ia conduca existentă pe str. Stiucii, de redusă presiune din
PE100SDR11Dn 125mm, pozat la 0,5m faţă de limita stângă a proprietăţii cu nr. 40A din
str. tiucH. Traseul de pozare a branamentuIui proiectat va fi realizat pe domeniul public,
conform planului de situaţie, scara 1:500, anexate şÍ va fi montat îngropat, în dreptul
imobilului situat la nr . Branamentul se va racorda în conducta existentă pe aceeai
stradă a cărui dimensiune a fost menţionată mai sus cu adâncimea de pozare Ia de 0,50-
0,90m.

2. Urmare a verificărfl efectuate pe teren în data de 07.03.2019 s-a constatat
că în proximitatea traseului Iucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuti.

Bd. Regina Ehsabela nr. 47, cod poşlal 05W1 3, sector 5, Bucuíeşti, Romănía
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În urma analizărfl documentaţiei depuse si a verificărilor din teren, in 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 lucrării
menţionate.

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de
toaletare, iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerU terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Cedificatul
de Urbanism nr emis de Primăria Sector 2 Bucureşti împreună
cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul IucrărU ulterior emiterU acestui aviz,
aveţi obligaţia solicitărU revizuirfl acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform arL4,
lit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie
a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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

DIRECTOR EXECUTIV,

SimonaMäfJana POPA
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Danie]a VOINESCU
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imobilul situat pe str.

Nr. 81511706142/

CĂTRE,
S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.
Strada Ghŕocei, nr. 11, sector 2, Bucuresti

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA DQMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
os. Electronicii nr.44, sector 2, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: ‘Branament de gaze naturale pentru
Oituz nr. 90, sector 2, Bucureşti"

Ca urmare a cererii depuse de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., înregistrată Ia
P.M.B. cu nr.1706142106.02.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.815/07.02.2019, prin care
se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrării: “Branament de
gaze naturale pentru imobflul situat pe str. Oituz nr.90, sector 2", vă comunicăm
următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din
29.10.2018 emis de Primăria Sector 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de
vânzare autentificat cu nr. de notar public Gheorghinoiu Emanuel
Theodor, Acord de acces nr emis de Distrigaz Sud Reţele,
Memoriu tehnic, Aviz nr. emis de Administraţia Domeniului Public
Sector 2, Clasarea notificării nr emisă de Agenţia pentru Protecţia
Mediului Bucureti, avize individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare: Apa
Nova SA, E-Distribuţie Muntenia, Luxten, Telekom Romania, Netcity-Telecom, plan de
mncadrare în zonă), Iucrarea constă în

- realizare branament de gaze naturale nou, individual, redusă presiune, din
PE 100 SDR 11, Dn 32 mm, cu Iungimea de 3 m (2,0 m + 1,0 m reíser) i a unui post de
reglare-măsurare aferent. Branamentul proiectat va fi racordat Ia conducta de gaze
naturale, redusă presiune, PE 100 SDR 11 Dn 125 mm, existentă în carosabilul din str
Oituz. Traseul de pozare a bransamentului proiectat va fi realizat pe domeniul public i va
traversa parţial carosabilul i trotuawl în dreptui imobilului cu adresa nrSO din str. Oituz,
iar pozarea conductei de branament se va executa prin săpătură în anţ deschis, Ia
adâncimea de 0,5 - 0,9 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 07.03.2019 s-a constatat
că în proximitatea traseului Iucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuti.

In 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 execuţiei Iucrării
menţionate.
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Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de

toaletare, iar Ia finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate in Certificatul

de Urbanism nr. emis de Primăria Sector 2 Bucureşti împreună
cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz,
aveţi obligaţia solicitării revizuirfl acestuia inainte de inceperea execuţiei Iucrării.

In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţHle de Iucru pe timp
friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind
aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare si stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

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.

DIRECTDR EXECUTIV,
47'
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PRIMĂRIA MUNICIflULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU
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CĂTRE,
S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.
Strada Ghiocei, nr. 11, sector 2, Bucuresti

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bd. Poligrafiei nr. 4, sector 1, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: sBransament gaze naturale pentru imobUul situat în
str. Atlasului sector 1"

Bucureşti,

Ca urmare a cererii depuse de S.C. AV1 PROD GRUP S.R.L., inregistrată la RM.B. cu
nr.1706123106.02.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.821(07.02.2019, prin care se solicită
emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrării: «Branament gaze naturale pentru
imobilul situat în Bucuresti, str. Atlasului nr.7, sector 1" vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certiflcat de Urbanism nr.
din 04.12.2018 emis de Primăria Sector 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Certificat de
motenitor testamentar nr. Memoriu tehnic, Aviz tehnic de racordare nr.

emis de Distrigaz Sud Reţele, Aviz de traseu nr emis
de Administraţia Domeniului Public Sector 1, Clasarea notiflcărH nr, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucure$i, avize individuale emise de deţinătorü reţelelor
tehnico-edilitare: Apa Nova SA, Disthgaz Sud, E-Distribuţie Muntenia, Luxten, Netcity-Telecom,
plan de incadrare in zonă), Iucrarea constă in:

- realizare bransament de gaze naturale nou, individual, redusă presiune, din PE
100SDR 11, Dn 32 mm, cu lungimea de 10,5 m (9,5 m+ 1,0 riser) i a unui P.R.M. aferent.
BranamentuI va fi racordat Ia conducta existentă pe str. Atlasului, de redusă presiune din PE100
SDRI1 Dn 125 mm i va fi montat îngropat în dreptul imobilului situat Ia nr. 7 din str. Atlasului, în
proximitatea Iimitei de proprietate dreapta a imobilului alimentat (conform plan anexă Ia CU).
Adâncimea de pozare a bransamentului va fi de 0,50-0,90 m.

2. Urmare a veriflcărh efectuate pe teren in data de 07.03.2019 s-a constatat că in
proximitatea traseului Iucrării există aliniament stradal sub formă de platbandă pe care există
arbodIarbuti plantaţi.

ĺn 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 condiţionat execuţiei Iucrării
menţionate.

ln execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condíţii:
- În proximitatea arborilor din proximitatea traseului, săpătura se va executa manual

sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular
aI materialului dendrologic.

- în timpul Iucrărilar, executantul va Iua măsuri de protejare a arborilor prin
menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la ceI puţin 1,0 m faţă de arbori, conform SR
8591/1997 Re(ele ediiitare subterane, Condiţii de amplasare;

Nr. 82111706123/

Bd. Regkia Elisabeta rw. 47, cod poştal 050013, sedoc 5, Buaj,şlŕ. Rom&a
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- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale in

jurul arborilor sau rănire&ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare;

- Se vor proteja arbustii/tufele de trandafiri existente în platbanda menţionată.

In cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţíonate, nu suntem răspunzători de

eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic, Dacă Ia veríficările

ulterioare (12 Iuni de Ia f]nalizarea Iucrărh) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului

dendrologic af]at pe traseul Iucrării, aveţi obligaţia înlocuirh exemplarelor uscate şi suportarea

contravalorii eventualelor prejudicfl produse prin prăbuşirea acestora

Precizăm că in baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de toaletare,

iar Ia flnalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerfl terenului Ia starea iniţială, cu obligativitatea

păstrării platbandei existente conform foto efecuate Ia verificarea efectuată pe teren.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specif]cate În Certiflcatul de

Urbanism nr. din 02.11.2018 emis de Primăria Sector 1

Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.
Pentru orice modificare apărută în traseui Iucrăńi ulterior emiterfl acestui aviz, aveţi

obligaţia solicitărfl revizuirü acestuia inainte de începerea execuţiei Iucrării.

In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul

administratorului domeniului public in care se specifică condiţüle de Iucru pe timp friguros,

conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220119.04.2018 privind aprobarea “Normelor

pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare

i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti'.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, Iit. b)

dín 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 i an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Sim -€ iana POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU
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Către : SC A VI PROD GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura
PMB

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1
ADP Sector 2 - Şos. Electronicä nr. 44, sector 2

Referitor Ia Iucrarea:
str. Sachelarie Visarion n

Branşament de gaze naturale pentru
sector 2, Bucureşti

imobilul situat pe

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1701969/25.01.2019 şi la
Direcţia de Mediu cu nr. 500/28.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobflut sîtuat pe str Sacheiarie
Visarion nr 43, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.
a planurilor anexaie şi Memoriului tehnic, Clasarea NotificărU nr. emisă
de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale
deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor, avizul
favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în
data de 22.02.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o Iungime de 6m, astfel:

• din conducta existentă Ia intersecţia str Măgura Vulturului cu str. Sachelarie
Visarion, subteran, perpendicular, până la aproximativ 5m faţă de Iimita din partea
stângă a proprietăţii.

• !ără afectarea vegetaţiei existente în aliniamentele din vecinătatea traseului Iucrării.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor de 1 m—1 .5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţeą'e edilitare
subterane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic, ln timpul lucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănire&ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

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, defrişarea arboriior în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
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IucrărU, veţi avea obligaţia înlocuirü exempareIor uscate şi suportarea contravaiorü

eventualeior prejudicH produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat aI

execuţiei Iucrărilor menţionate.
Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia

solicitărfl revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finaHzarea Iucrăriior aveţi obligaUa aducerii terenului Ia starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

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

teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, Iit.b.
Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau

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

DIREÇ%ÝREXEC TIV,
Simo/a-Mpriana. $: PA

( Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit
ĘKpqxapAASCA
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PRIMĂRJA MUNIOPIULUI BUCUREŞfl opnţp2Çţ1.u
DIRECŢIA DE MEDIU

‘,?

Către : SC APA NOVA SA
Str Tunari nr. 60, clădirea tefan ceI Mare, eĹ 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de apă pentru imobflul situat pe .şos. Colentina nr
sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1704207/01.02.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 693/04.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de apă pentru imobilul situat pe .os. Colentina nr 392,
sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a planurilor
anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia
pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele
edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificădi
efectuate pe teren în data de 22.02.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o
Iungime de 2m(domeniul privat), astfel:

• din branamentuI existent Ia aproximativ 5m faţă de Iimita din partea dreaptă a
proprietăţfl, din str. Niţă Ene, perpendicular, pe proprietatea privată.

• !ără afectarea vegetaţiei existente în aliniamentul din vecinătatea traseului Iucrării.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obflgaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederiIor SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se
-. va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu

distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul lucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor mateńale în juwl trunchiului arborilor şi rănire&ruperea ramurilor arborilor 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 al acestora, defrişarea arborilor În cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi supodarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat aI

execuţiei lucrărilor menţionate.
Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia

solicitării revizuirU avizului înainte de ?nceperea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

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

teritoriul Municipiului Bucureşti, ad.4, Iit.b.
Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau

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

DIRECTOR
Simona-Mar,qna POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
RA SCA

19. ?* 2019
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PRIMĂHJA MUNIPIULUI BUCUREŞfl rorpna2Q)9.eu
D]RECTIA DE MEDIU

22. MÄR ‘Lü1

Către: SC APA NOVA SA
Str Tunari nr. 60, clădirea tefan ceI Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1
ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2

Referitor Ia Iucrarea: Devierea in domeniui public a conductelor de refuĺare ale SPAU
Colentina $ înlocuire reţea publică de canalizare, aĺee spate blocuri din şO5 Colentina

- $ alee spate blocuri din os. Fundeni ‘ sector Z Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată ia P.M.B, cu nr 1705036/04.02.2019 şi ia
Direcţia de Mediu cu nr. 727/05.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării:,,Devierea in domeniul public a conductelor de refulare ale SPAU
Colentina I înlocuire reţea publică de canalizare, alee spate blocuri din os. Colentina
nr 62-76 $ alee spate blocuri din .şos. Fundeni nr. 237-227, sector 2", conform
documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a planurilor anexate şi
Memoriuiui tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bucureşti, Pian de coordonare reţeie edilitare, aviz de traseu emis de
Administraţia Străzilor, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma
verificării efectuate pe teren în data de 07.03.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa
pe o Iungime de 1540m, astfel:

1. devierea conducteior de refulare se va realiza cu conducte noi, pe un traseu
paralel cu reţeaua de canalizare gravitaţtonală existentă, de Ia căminul de vane din incinta
SPAU Colentina până în dreptul blocului nr. 115 din os. Fundeni, pe următoarele alei:

• aleea dintre punct termic i bIoc nr. 113 din os. Colentina nr. 62 A
• aleea din spatele blocuriior din os. Colentina nr. 62-76
• aleea din spateie blocurilor din os. Fundeni nr. 229

2. execuţie cămin nou de canalizare CP1 amplasat în aleea carosabilă din zona coit
bloc nr. 115 care preia cele două conducte proiectate de refulare, De Ia acest cämin se
propune execuţia unui canal ce va avea traseul prin aleea carosabiiă dintre bloc
nr. 114-115, apoi subtraversează os. Fundeni (prin metoda pipe-jacking) până ia coiectorul
C1, unde se reaiizează iegătura pentru descărcarea gravitaţională a apelor uzate provenite
de Ia SPAU Colentina.

3. înlocuirea canalului existent din beton Dn 8Ocm cu tubuti PVC/PAFSIN se face pe
un traseu în aleea carosabilă din spatele blocurilor din os. Fundeni nr 231-227, apoi prin
aleea carosabilă din Iateral bioc nr. 116 B (din os. Fundeni nr. 231-227) până Ia căminul
existent Cex de pe colectorul din os. Fundeni.

• înlocuirea racordurilor existente de Ia blocurile nr. 115-11 6A-1 1 6B
• îniocuirea gurilor de scurgere existente i a racordurilor acestora

g
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4. vechile conducte se vor desfflnţa.

• fără afectarea vegetaţiei existente în spaţiile verzi aferente ale blocurilor şi a

arborilor aflaţi în platbandele aferente trotoarelor traseului.

In timpul executărfl acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborűor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţeĺe edilitare

subterane. Condiţii de amplasare.
Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se

va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu

distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructowl va

Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau

altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănireairuperea ramurilor arborilor prin

manevrarea utilajelor din dotare.
ln cazul în care în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular aI arborilor din

vecinătatea sa, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz

de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale depuse de knstituţia dvs.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI

metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii

meteo nefavorabile.
Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea

Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii

eventualelor prejudicfl produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat aI

execuţiei Iucrărilor menţionate.
Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia

solicitărfl revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerfl terenului Ia starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

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

teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, Iit.b.
Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări đe defrişare sau

toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTJţÇ'
Simona-Ma$na IQA

k J/?, ! Şef Serviciu Avize şi Acorduri
\ý ‘ff Đaniela VO1NESCU

Întocmit:
Exp. Rgxpna PARASCA
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PRiMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢ1A DE MEDIU

Nr 771,1189411705482,16917921 2 l ţ4A 2919

Către : DI. — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă:
ADP Sector 1 - B-dul Poligraüei nr. 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobflului situat pe str. MaIuI Mic
nr. ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1691792/18.12.2018 şi ia
Direcţia de Mediu cu nr. 11894/19.12.2018, completată cu documentaţia înregistrată la
P.M.B. cu nr. 1705482/05.02.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 771/06.02.2019, prin care
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării: A(imen(are cu energie eiectrică a
imobilului situat pe str MaIuI Mic nr ‚ sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a pianurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea
Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediuiui Bucureşti,
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţeie edilitare, aviz de traseu emis de
ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma veriflcării efectuate pe teren în data de
22.02.2019, s-a constatat că iucrarea se va executa pe o Iungime de 35m(30m traseu
cablu), astfel:

• din PTAB 7461 din trotuarul os. Bucureti — Târgovite Ia intersecţie cu str. MaiuI
Mic, subteran, subtraversează str MaIuI Mic, continuă prin trotuarul nr. pare aI
str. MaiuI Mic, până Ia Iimita din partea dreaptă a proprietăţii.

• fără afectarea vegetaţiei existente în plantandă pe şos. Bucureşti — Târgovişte din
vecinătatea traseului.
ĺn timpul executării acestei Iucrări aveţi obiigaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, in dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemui radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendroiogic, se va evita depunerea pământului sau
aitor materiaie în jurui trunchiului arboriior şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor 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 al acestora1 defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis in baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendroiogic sunteţi răspunzători de eventuaiele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.
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Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finahzarea

Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirfl exemplare!or uscate şi suportarea contravalorii

eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat aI

execuţiei Iucrărilor menţionate.
Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia

solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La fînalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia ađucerii terenului Ia starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

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

teritoriul Municipiului Bucureşti, arŁ4, Iit.b.
Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau

toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiteńi.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Marianp POPA

r Şef Serviciu Avize şi Acorduri
DanieIav:::sCu

Exp. Roxana PARASCA
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PRJMĂRIA MUNIRULUI BUCUREŞ11 fomania2Ol92u
DIRECTIA DE MEDIU

22. 4AR. 2019

Către : DI. — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura
PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de energie electrică pentru imobflul situat pe str.
Constantin Dobrogeanu Gherea nr ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1705427/05.02.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 775/06.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de energie electrică pentru imobflul situat pe str. Constantin
Dobrogeanu Gherea nr ‚ sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea
Notificăńi nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de
ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de
22.022019, s-a constatat că Iucrarea se va executa pe o Iungime de 2m, astfel:

• din LEA JT, existent în trotuawl str. Constantin Dobrogeanu Gherea, perpendicular,
până Ia aproximativ 1 2m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii.

• tără afectarea vegetaţiei existente în aliniamentul din vecinătatea traseului Iucrării.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arboriior de 1 m—1 .5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele ediiitare
subterane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular at materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
aitor materiale în juru) trunchiułui arborilor şi rănirealruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

In 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 a) acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat aI
execuţiei Iucrărilor menţionate.
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Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia

soücitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

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

teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, Iit.b.
Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau

toaletare.
Prezentul aviz are termen de vaiabiiitate 1 an de la data emiterfl.

DIRECTOR EXECţ4fíIłH
Simona-MarianWP9P

vV, ŞefServiciuAvizeşiAcorduri
DanieIa VOINESCU

Întocmit:
EfonaPRASCA

Red:P.RJ3ex.-l803.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
pe data de

ýsfl*
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CĂTRE,
S.C. MIRAL INSTAL COMPANY S.R.L.
Aleea Marius Emanoij Buteicâ, nr. 18-20, sector 3, Bucure$1

Spre şthnţă:
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
os. Electronicii nr.44, sector 2, Bucureti

Reĺeritor Ia iucrarea: ‘tExtindere reţea publică de canalizare până în dreptul
imobiiuIui amplasatpe b-dul Dimitrie Pompeiu : sector 2, Bucureti"

Ca urmare a cererii depuse de S.C. MIRAL INSTAL COMPANY S.R.L.,
înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1706336/07.02.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.867/08.02.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea Iucrării:
“Extindere reţea publică de canahzare până în dreptul imobUului amplasat pe b-dul
Dimitrie Pompeiu nr.2D, sector 2, Bucuretľ, vă comunicăm următoareie:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.
din 04.10.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă,
Memoriu tehnic, Act de aflpire de imobile cu încheiere de autentificare nr
de notar public Pisano Ciaudia Elena, Adresa nr, emisă de
Direcţia Patrimoniu — PMB, Autorizaţie de construire nr. emisă
de Primăria Sector 2 Bucuresti, Aviz de principiu nr. emis de
Apa Nova SA, Clasarea notiflcării nr emisă de Agenţia pentru Protecţia
Mediuiui Bucuresti, Aviz nr. emis de Comisia Tehnică de
Circulaţie — PMB, Adresa nr. emis de Metrorex S.A1 avize
individuale emise de deţinătohi reţelelor tehnico-edifltare: Distrigaz Sud Muntenia, STB,

p Industrial Energy S.A. E-Distribuţie Muntenia, Luxten, Netcity-Telecom, RADET, Telekom
Romania Communications SA, plan de încadrare în zonă), Iucrarea constă Tn

Extinderea reţelei publice de canaflzare cu o reţea de canal Dn 40 cm, pe o
lungime de L=40 m, executată în domeniul public, în carosabilul din b-dul Dimitrie
Pompeiu, cu iegătură Ia canaiul public existent în b-dul Dimitrie Pompeiu prin căminul de
inspecţie existent în carosabil. Traseul reţelei de canalizare propuse va străbate
carosabilul dtn dreptul imobilului cu nr 20 din b-dul Dimitrie Pompeiu până la căminul
existent pe colectorul Dn 40 cm. Reţeaua de canai propusă se va executa în anţ
deschis.

Realizare racord de canal cu Iungimea L20 m, cu iegătură Ia reţeaua de
nou proiectată. Adâncimea medie de montare a racordului de canalizare va fi
iar căminul de racord se va executa Ia Iimita de proprietate a imobilului.

Nr. 8671 1706336I.t..7

canalizare
de 2,10 m,

Sd, Regka Elisabeta rw 47. d poşlal 05C013, sedoç 5. BuaireşU, Român
TeI: 021.305.55.00
http:Żhvv.pmb.m



2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 07.03.2019 s-a constatat

in proximitatea traseului racordului de canal există spaţii verzi, precum i arbori Iocalizaţi

Ia limita de proprietate a imobilului racordat, arbori faţă de care se va păstra distanţa

prevăzută in normativele în vigoare.

În urma analizărfl documentaţiei depuse i a verificărilor pe teren, în conformitate

cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţülor verzi de

pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat

execuţiei lucrării menţionate.
- In proximitatea arborilor existenţi in spaţflle verzi traversate de traseul

conductelor/bransamentelor ce vor fl înlocuite - menţionate mai sus, săpătura se va

executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu

distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.
- In timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului

dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia ceI puţin 1 m — 1,5

m faţă de arbori/arbuşti, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subternne. Condiţii de

ampiasare.
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor

materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramuńlor prin manevrarea utilajelor din

dotare.
In cazul în care nu sunt respectate condiţflle menţionate, materialul dendrologic

poate ii pus în pericol de prăbusire prin dezrădăcinare, situatie in care nu suntem

răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic.

Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la lnalizarea Iucrărfl) se constată uscarea sau

prăbuşirea materialului dendrologic af]at pe traseul lucrărfl, aveţi obligaţia inlocuirii

exemplarelor uscate şi supodarea contravalorü eventualelor prejudicii produse prin

prăbuşirea acestora.
Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de

toaletare, iar Ia finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Prezentul aviz este emis in baza şi cu respectarea celor specificate în Certiflcatul

de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti

împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.
Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz,

aveţi obligaţia solicitărfl revizuirii acestuia inainte de începerea execuţiei IucrărH.

Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării sunt răspunzători de execuţia Iucrărilor

i de respectarea condiţiilor din prezentul aviz.
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 aplicabilitate strict pentru extinderea reţelei publice de

canalizare i execuţia racordului de canal i are termen de valabilitate 1 an de Ia

data emiterii.

DlRECŢtEXĘÇUTIV,

Simo-PÂ'aîána OPA

._1iţ#4& Întocmii,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU21ŕ
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Nr. 1133 I 1709698!
2'2:WAJ( Zoig

CĂÎRE,
S.C. ENGIE ROMANIA S.A.
prin
S.C. GENERAL MPM IMPEX

Spre ştünţă:
ADMINISTRAŢIA STRAZILOR BUCURETl
Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1) Bucureti

Referitor Ja íucrarea: “ExiÎndere conductă de gaze
pe B-dul îuliu Maniu i proprietate pafliculară
Maniu, sector 6, Bucureşti"

naturale i branamente de gaze
cu ‘ din B-dul Iuliu

Ca urmare a cererii depuse đe S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. GENERAL MPMIMPEX S.R.L., inregistrată Ia P.MB. cu nr.1709698115.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cunr. 1133/18.02.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea Iucrării: “Extindereconductă de gaze natur&e şi bransamente de gaze pe B-dui iuliu Maniu şi proprietate particularăcu nr 596-596A din B-dul !uĺiu Maniu, sector 6, Bucureti vă comunicăm următoarele:
1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din03.05.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti impreună cu planul anexă, Acord de accesIa sistemul de distribuţie gaze naturale nr emis de Distńgaz Sud Reţele,Memoriu tehnic pentru proiect nr. -proiectant S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L.,Contract de vánzare —duplicat- autentificat cu nr. de notar public RotărescuElena, Clasarea notificărü nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia MediuluiBucureti, Aviz nr. emis de Administraţia Străzilor Bucureti, Aviz nr.

emis de Primăria Sector 6 Bucuresti, Aviz nr. emis deComisia Tehnică de Circuiaţie — PMB, Avizele individuale emise de administratorii reţelelortehnico-edilitare: Distńgaz Sud Muntenia, Apa Nova S.A, STB, E-Distribuţie Muntenia, Luxten,Netcity-Telecom, RADET, Telekom Romania Communications SA, pian de mncadrare în zonă),Iucrarea constă în;
- realizare extindere reţea de distribuţie gaze naturale cu o conductă montatăsubteran, din PE 100 SDR11, cu Dn 125 mm i lungimea L=202 m (20 m în đomeniu public i2=182 m - teren proprietate privată), care va fi cuplată în conducta de distribuţie gaze naturaleDn160 mm existentă în carosabilul din B.dul Iuliu Maniu, perpendicular pe aceasta. Traseut

conductei propuse va porni din scuarul exitent pe mijlocul carosabilului din B.dul Iuliu Maniu, va
subtraversa carosabilul prin foraj orîzontat dirijat, apoi va continua prin allea de acces din incintaimobilului cu nr. din B-dul Iuliu Maniu, unde va avea CT.

- realizare branament de gaze naturale nou, din PE 100 SDRII, Dn 90 mm, culungimea de 2,0 m si a postului de reglare-măsurare aíerent. Conducta de branament se va
executa strict pe terenul proprietate privată a imobilului alimentat.

Bd. Regńa EIGabeIa nr 47, cod poşla!050013, secta5, BucureşU, Româiia
Tej: 021.3055500
httpitnať pnb.m



2. Urmare a veriflcării efectuate pe teren in data de 16.03.2019 s-a constatat că

punctul de cuplare în conducta de distribuţie gaze naturale existentă in b.dul Iuliu Maniu va fi

realizat în spatiul verde — scuar Tnierbat, existent in carosabilul din această aderă de circulaţie.

In 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 Iucrării

menţionate.
In execuţia Iucrărilor se vor respecta următoarele condiţü:

- În timpul Iucrărilor, executantul va păstra distanţa săpăturilor executae pentru

pozarea conducte Ia ceI puţin i ‚0 m fţă de arboriIarbuti, conform SR 8591/1997 Reţe/e

ediIitare subterane. Condiţii de amplasare;
Precizăm că in baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de

toaletare, iar Ia finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerfl terenului Ia starea iniţială, inclusiv

refacerea gazonului.
Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate in Certificatul de

Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu

planul anexă - vizat spre neschimbare.
Pentru orice modificare apărută in traseul IucrărH ulterior emiterb acestui aviz, aveţi

obligaţia solicitărü revizuirű acestuřa inainte de inceperea execuţiei Iucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform ad.4, Iit. b)

din Anexa nr. 1 Ia HC.G.M.B. nr. 30412009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţHlor

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiteńí.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariapa POPA

Întocmit
ef Serviciu Avize şi Acorduri

Daniela VOINESCU

of

Red;D.V.i 3exJlS.03.2019 - prezentul aviz a fcst pastat pe sile-uI PMB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 romania2Ol9.eu
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DIRECŢIA DE MEDiU

Nr. 614, 664,1169/1703532, 1704018, 1710262! 2.W. LU'

CĂTRE,
S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
pri n
S.C. ENERGY DESIGN & CONSULTING S.A.
Strada Hagi Ghiţă nr.89-91, clădirea LSG, et.2, sector 1, Bucuresti

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA STRAZILOR BUCURETI

— Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureti

PRIMĂRIA SECTORULUI 3
DIRECŢIA AQMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC
Strada Intr. Odobesti nr.5-7, sector 3, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: ‘Modernizare reţea J. T. aferentă P.A. 1340 — zona Lucreţiu
Pătrăscanu, sector 3, Bucureti"

Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A prin S.C. ENERGY
DESIGN & CONSULTING S.A., inregistrată Ia P.M.B. cu nr.1703532130.01.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr.614/31.01.2019, compietată cu documentaţia înregistrată Ia P.M.B. cu nr.
1704018/31.01.2019 i nr. 1710262/18.02.2019 Ia Direcţia de Mediu cu nr 664/01.02.2019 i
nr.1169/19.02.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea Iucrării:
Modernizare reţea i T. aferentă P.A. 1340 — zona Lucreţiu Pătrăscanu, sector 3, Bucuresti' vă
comunicăm următoarete:

Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr din
13.07.2018 emis de Primăria Municipiul Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic,
Adresă nr, emisă de Direcţia Patrimoniu — PMB, Aviz de traseu nr.
373/04.10.2018 emis de Primăria Sector 3 — Direcţia Servicii Publice, Aviz de traseu
nr emis de Administraţia Străzilor Bucuresti, Clasarea notificării
nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucuresti, Avize individuale
emise de administratorii reţeleIor tehnico-ediIitare, plan de încadrare în zonă), Iucrarea constă
in

înlocuirea cablurilor electrice subterane cu altele noi, astfel: între PA 1340 i bloc
Y1, sc.3 pe un traseu ce străbate trotuarul aIeü de acces Ia bloc, continuă prin treotuarul nr.
imapre din str. Lucreţiu Pătrăscanu, apoi între niă bloc Y1, sc.2 i ni$ bloc Y1, sc.3. Intre niă
bloc Y1, sc.3 i nisă bioc 03, sc.2 prin aleea de acces Ia bloc y!, sc.3, apoi prin aleea de acces
Ia nisa existentă Ia sc.2, bloc G3.

De asemenea, între PT 1257 existent în spaţiu verde de tip condominiu aferent bloc
M18, prin parcare I aleea de acces ‚ apoi prin aleea de acces bloc T4-T5 până Ia nia aferentă.

Pozarea cabIurilor electrice se va reaIiza subteran, în prof ile existente, în sanţ
deschis Ia adâncimea de 0,9 m. Lungimea traseului pe domeniul public va fi de 51 0 m.

Bd. fleöna Elisabeta nr. 47. nntnI üsmis pçinr Rijn,rnçti Prunni



2. Urmare a veriĺicărü eĺectuate pe teren in data de 07.032019 s-a constatat că

traseul de execuţie a Iucrărilor afectează spaţhle verzi de tip condominiu aferente blocului M18

(din intrarea Bădeni) i blocului Y1 din str. Lucreţiu Pătrăscanu nr. 3, spaţii verzi în care există

arbori/arbuti.
De asemenea, în aleile de acces/parcaj auto din vecinătatea blocului Y1 există

alveole cu arbori plantati in acestea.

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 Iucrării menţionate.
In execuţia Iucrărilor se vor respecta următoarele condiţii:

- In proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o

tehnologie adaptată condiţiiłor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI materialu)ui

dendrologic.
- In timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului

dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia ceI puţin 130 m faţă de

arbori, conform SR 8591/1997 Reteie edilitare subterane. Condiţŕi de amplasare;
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în

jurul arborilor sau rănire&ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.
In cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de

eventualele pagube produse prin prăbuşirea mateńalului dendrologic, Dacă Ia verificările
ulterioare (12 luni de Ia finalizarea Iucrărit) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea

contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.
Dacă în timpul execuţiei Iucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului

radicular aI arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanţei minime de 1 T0 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 in compensare).
Frecizăm că in acest aviz a fost eliberat în vederea obţinerii Autorizaţiei de Construire

i in baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de toaletare.
La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de

Urbanism nr. din 13.07.2018 emis de Frimăria Municipiul Bucureşti impreună cu
planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută in traseul Iucrărü ulterior emiterii acestui aviz, aveţi

obligaţia solicitării revizuirH acestuia înainte de începerea execuţiei IucrărH.
Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării sunt răspunzători de execuţia Iucrărilor i de

respectarea condiţiilor din prezentul aviz.
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 EXĘÇVTIY,

Simona-Mari4a POP'k
Ý.$p Ç'3%\

.JJ Intocmit,
ef SeMckiAze i Acorduri
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞfl
DIRECŢ1A DE MEDiU

romania2Ol9.eu

Spre ştiinţă:
ADP Sector 1 - 8-dul Poligrafiei nr.

Referitor Ia Iucrarea: Alimentare cu
nr. ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1682919/21.11.2018 şi ia
Direcţia de Mediu cu nr. 11334/22.11.2018, completată cu documentaţia înregistrată ia
P.M.B. cu nr. 1706171/06.02.2019 şi ia Direcţia de Mediu cu nr. 810/07.02.2019, prin care
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Alimentare cu energie electrică a
imobfluĺui situat pe str Luptătorilor nr. $ sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U.
nr. a pianurilor anexate şi Memoriului tehnic, Ciasarea
Notificării nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,
Avizeie/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de
ADP sector 1), vă comunicăm că, in urma verificărfl efectuate pe teren în data de
01.03.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa pe o Iungime de 1 5m, astfei:

• din LEA JT existent în trotuarul nr. impar aI str. Luptătorilor, continuă prin trotuarul
str. Luptătorilor, până Ia aproximativ 2m faţă de Iimita din partea dreaptă a
proprietăţii.

• !ără afectarea vegetaţiei existente în platbandă din vecinătatea traseuiui Iucrădi.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor de 1 m—1 .5m, conform prevederiior SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane. Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se
va executa manuai sau utilizänd o tehnologie adapta!ă condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. ln timpul lucrăriior constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale in jurul trunchiului arborilor şi rănireaJruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

In cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" în scopui menţinerii
distanţei faţă de arborü din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radiçular aI acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendroiogic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificăriior uiterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori afiaţi în apropierea traseului

Nr. 810,1133411706171,16829191

Către : DI.
26. g

4, sector 1

energie electrică a imobUului situat pe str. Luptă torflor

Bd. Reina Esabeta nr. 47, cod postai 050313. sedor5. Bucuresb. Român



Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirfl exemplarelor uscate şi suportarea contravalorfl

eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.
Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al

execuţiei Iucrărilor menţionate.
Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterh prezentului aviz, aveţi obligaţia

solicitărfl revizuirfl avizului înainte de începerea execuţiei lucrădlor.
La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerH terenului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii ęi

Identităţii Naţionale.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

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

teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.
Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau

toaletare.
Execuţia lucrării în zona arborilor se va face numai în prezenţa unui

reprezentant aI Direcţiei de Mediu, având astfel obligaia anunţării Direcţiei de Mediu

cu 48 de ore înainte de începerea Iucrării, Ia tel. 0211305.55.00, interior 4108.

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

DIRECTO IV,
Simona- ‘jana A

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
EARASCA

2ZMAR 2019

AeďRflJ3ex.-19.03.2019 - prezenW aviz a tos postat pe sile.uI PMB
po daia de

OM rIĺ.Hntn nr d7 rndnnçrnlfl6çfllî sdnr5. Bucurestj. Româna I I



PRIMĂRIA MUNIORULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

2 6 MAR 2O1
Către: SC A VI PROD GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura
PMB

Spre ştiinţă:ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Craio vei
nr. ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată ia P.M.B. cu nr. 1706135/06.02.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 817/07.02.2019, prin care soiicitaţi avizui de speciaľtate privind
executarea Iucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Craiovei
nr. ‚ sector 1, contorm documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic1 Clasarea Notificărfl nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti1 Avizele/acordurile

individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 01.03.2019, s-a constatat că
Iucrarea se va executa pe o Iungime de 4m, astfei:

• din conducta existentă, subteran, în carosabilul str Craiova, perpendicular, până
Ia aproximativ 2,5m fată de iimita din partea dreaptă a proprietăţii.

! în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizării dosawlui, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiuiui Bucureşti1 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 iucrărilor.

La finaflzarea Iucrărilor aveţi obiigaţia aducerii terenuiui Ia starea iniţială.
Nerespectarea cełor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normeie de protecţie a
spaţiiior verzi de pe teritoriui Municipiuiui Bucureşti.

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

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

DIRECTOR EXECUT1V,
Simona-Maçaggľ(f9A Şet Serviciu Avîze şi Acorduri‘e Daniela VQINESC

Îflď
pPĄRASCA

Aed:P.Rj3ex.-19.03.2019 - prezentut aviz a fost postat pe s,te-uI PMB

• pe data đe
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PRJMĂRJA MUNIciPIULUI BUCUREŞ11 [opipno2Ol9.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

z L*

Către : SC A VI PROD GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura
PMB

Spre ştiinţă:
ADP Sector 1 - B-dul Poĺigrafiei nr 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe
str. Aeromodelului nr ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1706133/06.02.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 818/07.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobUul situat pe str
Aeromodelului nr. 2 B, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea
Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de
ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de
01.03.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa pe o Iungime de 9m, astfel:

• din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Aeromodelului, perpendicular,
până Ia aproximativ 0,lm faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii.

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniamentul din vecinătatea traseului Iucrării.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axui arborilor de 1 m—1 .5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţe!e ediżitare
subterane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirealruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

In 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, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori af)aţi în apropierea traseului
Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi supodarea contravalorii
eventualelor prejudicü produse prin prăbuşirea acestora.

Ił?tiL r Il

Nr. 818117061331

Bd. Regina Eíîsabeta nr. 47. cod poşiai 050013, sector 5. Bucureşli. Romănia



Având în vedere ceie constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al

execuţiei Iucrărilor menţionate.
Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia

solicitărU revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.
La finalizarea iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

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

teritoriul Municipiului Bucureşti1 art.4, lit.b.
Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau

toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterfl.

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

ś
în tocmit:

ExRASCA

Red:P.Rí3ex.-21 .03.2019 - prezentul aviz a iost postat pe she-uI PMB

hup // pmb r&institutii/priman&directiűdirecĺia_mediu/avizea bori_insonsultareĺavizearton_in_censultare php pe data de

ĐIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

‘t, MA 20(9
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P.I Pnin FIiQnhpŕ nr 47 rnd nnstal 05Çl3. seclar5. Bucureşti. România



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 romanic2Ol9.eu
fl., jbnI.:-DIRECŢIA DE MEDIU

L 6. 4ÂR N19

Către : SC AVI PROD GRUP SRL — solicită ridicarea exemplaruIui de Ia registratura
PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobflul situat pe str. Retortei
nr. ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1706130/06.02.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 819/07.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobUul situat pe str. Retodei
nr 33, Iot 2, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile

individuale ale deţinătorflor de reţe)e edflitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 01.03.2019, s-a constatat că
Iucrarea se va executa pe o Iungime de 9m, astfel:

din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Retodei, perpendicular, până
Ia aproximativ 0,Sm faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii.
în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

In urma analizării dosarului, în conformitate cu 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obíigaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.
DIRECTOR EXECJIĘ'.
Simona-Marişi

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESÇJJ

!n tocmit:
EfljASCA

Red:PRJ3ex.-21 .03.2019- prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB

pe data de
4,

I,i iI
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PRJMĂRIA MUNIOPIULUI BUCUREŞ11 romania2Ol9.eu
V4 «aDIRECŢIA DE MEDIU

261ĄM. 1M3

Către : SC APA NOVA SA
Str. Tunari nr. 60 A, clădirea .Ştefan ceI Mare, eĹ 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electroniciinr. 44, sector2

Reĺeritor Ia ĺucrarea: Branşament de apă i racord de canalizare pentru imobflul situat pe
str Gureni nr ‚ sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1706237/07.02.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 862/08.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de apă I racord de canaĺizare pentru imobilul situat pe
str. Gureninr. 12, sector2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.
a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă
de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale
deţinătoriśor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în
urma verificării efectuate pe teren în data de 07.03.2019, s-a constatat că Iucrarea se va
executa pe o Iungime de 1m(branament) + lm(racord), asttel:

• din branamentuI i racordul existent, subteran Ia Iimita de proprietate, pe
proprietatea imobilului, Ia o distanţă de aproximativ 1 m şi 2,5m faţă de Iimita din
partea dreaptă a proprietăţii.

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniamentul din vecinătatea traseului Iucrării.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor de 1 m—1 .5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilňare
subierane. Condiţü de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrărü, săpătura se
va executa manuai sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendroIogic. In timpul Iucrărilor constructorui va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arboriior şi rănire&ruperea ramurilor arborilor 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, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul in care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazui în care în urma verificădlor uiteńoare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărüor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
Iucrării, veţi avea obflgaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

I tiI

Nr. 86211706237/

Bd. Regna Elişabeta nr. 47. coi poşt& Osmia, sedor 5, Bucureşţi, Româna



Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil conditionat aI

execuţiei Iucrărilor menţionate.
Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia

solicitărU revizuiriř avizului inainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obflgaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

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

teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, Iit.b.
Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau

toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterfl.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit
ĘARSCA

2 i MAR. 2W9

Red:P.R./aex.-21.03.201g - prezentul aviz a fost postat pe síte-ul PMB
• pe data de

iI0,1 Oi,, Iih&, fl. A7 rtnl nnçrnl flłYtl3 spgtnr 5. Bucuresti. România
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fo[pqnia2qi.u

Nr. 863117062401

Catre:SC APA NOVA SA
Str. Tunari nr 60, clădirea Stefan ceI Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control -

Servicii Spaţii Verzi - B-dulMetaĺurgieinr. 12-18, GrandArena, eĹ 1, sector4

Referitor Ia Iucrarea: Racord de canalizare pentru imobilul situat pe str Muntele Lung
nr ‚ sector 4, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1706240/07.02.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 863/08.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Racord de canaüzare pentru imobfluf situat pe str Munteie Lung nr. 23,
sector 4, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 927/52602 din 24.09.2018, a planurilor
anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia
pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele
edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării
efectuate pe teren în data de 07.03.2019, s-a constatat că iucrarea se va executa pe o
lungime de 6m, astfel:

din conducta existentă, subteran, in carosabilul str. Muntele Lung, perpendicular,
până Ia aproximativ 2m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizării dosarului, în conformitate cu H.CG.M.B. nr 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţii]or verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem
cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

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

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de speciaIitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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

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

Red:P.RJ3ex.-21 .03.2019- prezentul aviz a tosi postat pe siţe-uI PMB

- pe đata de ?
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DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-MarianaPQPA Şef Serviciu Avize şi Acorduri
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PRIMĂRIAMUNIcIPIULUIBUcUREŞ11 prnania2Oiţeu
D1RECŢIA DE MEDIU

264 MAR 2Oi

Către : SC APA NOVA SA
Str. Tunari nr. 60 A, cţădirea Stefan ceI Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de apă i racord de canalizare pentru imobfluí situat pe
str. Poet Nicolae Nicoleanu nr. ‚ sector 1, Bucureşti

ReteritQr la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1706235/07.02.2019 şi la
Direcţia de Mediu cu nr. 864/08.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de apă ş racord de canalizare pentru imobilul situat pe
str. Poet Nicoĺae Nicoleanu nr 30 A, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planuriior anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea
Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, aviz de
traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în
data de 01.03.20191 s-a constatat că Iucrarea se va executa pe o Iungime de
1 m(branament) ÷ 1 m(racord), astfel:

• din branamentuI i racordul existent, subteran Ia Iimita de proprietate1 pe
proprietatea imobilului, Ia o distanţă de aproximativ 2,5m şi 7m faţă de iimita din
partea dreaptă a proprietăţii.

• iar în vecinătatea traseului Iucrărfl nu există arbori plantaţi în aliniament, există
platbandă cu iarbă.

ţn urma anaţizării dosarului, în conformitate cu 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că in baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de ia data emiterii.
DJRECTOR EXEC
Simona-Marian' Şef Serviciu Avize şi Acorduri

DanieIa,ţ4ŞSCU

Întocmit:
E4pĄPARASCA
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Către : SC Best Electroproiect S.R.L. — solicită ridicarea exemplarului de Ia
registratura PMB
pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imQbilului situat pe str. Av.
Nicolae Velescu nr. ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., mnregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1708149/12.02.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 1013/12.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea lucrării: „Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str Av. Nicolae
Velescu nr. 7 sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de coordonare

reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării
efectuate pe teren în data de 01.03.20191 s-a constatat că Iucrarea se va executa pe o
lungime de 16m, astfel:

• din cablul existent subteran în trotuawl str. Av. Nicolae Velescu Ia intersecţie cu
str. Av. Iuliu Tetrat, continua prin trotuarul nr. impare aI str. Av. Nicolae Velescu,
până Ia Iimita din partea dreaptă a imobilului alimentat.

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniamentul din vecinătatea traseului Iucrărfl.
În timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor de 1 m—1 .5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane, condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adapta!ă condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemui radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructowl va
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea!ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

Tn 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, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

Nr. 1013117081491
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Iucrărü, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi supodarea contravalorii

eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.
Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat aI

execuţiei iucrărilor menţionate.
Pentw orice modificarea apărută ulterior emiterfl prezentului aviz, aveţi obligaţia

solicitării revizuirfl avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.
La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iníţială.
Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii ęi

Iđentităţii Naţionale.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

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

teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, Iit.b,
Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau

toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterfl.

DJRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Ô
şef Serviciu Avize şi Acorduri

DanieIa VOINESCU

ExpPAR4

r

22.KÁR 2019

Red;P.R.ĺ3ex-l9.032019 - prezentul aviz a fost pcstaţ pe site-uf PMB
pe data de
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Către SC Best Electroproiect S.R.L. — solicită ridicarea exemplarului de Ia
registratura PMB
pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1
ADP Sector 1 - B-duí Poligrafiei nr. 4, sector 1

fleferitor Ia Iucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe şos. Chitflei
nr ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1708157/12.02.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 1015/13.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Aflmentare cu energie electrică a imobflului situat pe şos. Chitilei
nr 158 A, sector 1' conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de coordonare

reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor şi ADP sector 1), vă
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 07.03.2019, s-a constatat că
Iucrarea se va executa pe o Iungime de 18Dm, astfeL

• din PT 4068, existent în trotuarul nr. pare aI str. Oastei, subteran, continuă prin
trotuawl nr. pare al str. Oastei, apoi prin trotuarul nr. pare al şos.Chitilei, cu
subtraversarea str. Alexandru Lăpuşneanu şi str. PIaiuI Muntelui, până Ia noul FDCP
montat în incinta imobilului alimentat, Ia Iimita din partea stângă a proprietăţii.

• !ără afectarea vegetaţiei existente în aliniament din vecinătatea traseului Iucrării.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor de 1 m—1 .5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrărH, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. ln timpul lucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănire&ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utiiajelor din dotare.

Tn 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, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialuiui dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Nr. 101511708157/
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Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea

Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorfl

eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.
Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil conđiţionat aI

execuţiei Iucrărilor menţionate.
Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterh prezentului aviz, aveţi obligaţia

solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.
La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii ęi

Identităţii Naţionale.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

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

teritoriul Municipiuiui Bucureşti, art.4, Iit.b.
Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau

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

DIRECTOR EXECUTJV,
Simona- *ifliä OPA

Şef serviciu AvizeiAcorduri

Intocmit:

oxarSCA
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Red:P.R./4ex.-21.03.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
pe data de
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Către : SC Best Electroproiect &R.L. — solicită ridicarea exemplarului de Ia
registratura PMB
pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1
Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6
Intrarea LĹ Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6

Referitor Ia Iucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobdului situat pe str. Ramura
Jiuiui nr. ‚ sector 6, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1708161/12.02.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 1017/13.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str Ramura Jiului
nr 17, sector 6", conform documentaţiei depuse (C.U. nr a
planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificărfl nr emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de coordonare reţele edilitare, aviz de
traseu emis de Administraţia Străzilor, aviz emis de ADPDU sector 6), vă comunicăm că, în
urma verificării efectuate pe teren în data de 07.03.2019, s-a constatat că Iucrarea se va
executa pe o lungime de 275m, astfe:

• din cablul existent aferent T1825, din Prelungirea Ghencea, continuă prin trotuarul
Prelungirii Ghencea, subtraverseayă str. Ramura Jiului, apoi prin trotuarul nr. impare
aI str. Ramura Jiului, până Ia noul FDCP situat Ia Iimita din partea dreaptă a
proprietăţii.

• fără afectarea arborelui existent în aliniament, în dreptul imobilului nr, 17 din
str. Ramura Jiului.
n timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborelui din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura
se va executa manual sau utilizănd c tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrclogic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănire&ruperea ramurilor arborelui prin
manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborele din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular aI acestora, defrişarea arborelui în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Nr. 1017/1708161/
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Vă facem cunoscut că in cazul in care este secţionat sistemul radicular ai

metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventuaieie pagube produse Ia condiţii

meteo nefavorabüe.
Precizăm că in cazui în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea

Iucrăriior) se constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în apropierea traseului lucrării,

veţi avea obligaţia înlocuirii exempiarului uscat şi suportarea contravalorii eventualelor

prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia.
Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat aI

execuţiei lucrărilor menţionate.
Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterh prezentului aviz, aveţi obligaţia

soflcitării revizuirfl avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţia(ă.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

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

teritoriul Municipiului Bucureşti, ad.4, Iit.b.
Menţionăm că în baza acestui aviz nu se executä Iucrări de defrişare sau

toaletare.
Prezentul avíz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterfl.

DIRECTOR EXEÇJJIV,
Simona-Mar P&

Şef Serviciu AvizeiAcorduri

Întocmit
oxPAScA

22 W& ?Âvig

Reď:P.RJ4ex.-21 03.2019 prezentul aviz a fcs( pnstal pe site-uI PMB
pe data de
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CĂTRE,
S.C. ENGIE ROMANIA S.A.
Bulevardul Mărăesti nr.4-6, sector 4, Bucuresti
p ri n
S.C. ANTOPREST ACTIV S.R.L.
Strada Afluentului nr.1O, sector 1, Bucuresti

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

PRIMĂRIA SECTORULUI 3
DIRECŢIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC
Strada Intr. Odobesti nr.5-7, sector 3, Bucuresti

Qbiectul Iucrării: “Reabilitare reţea distrib ţie gaze naturaie M.P., R.P. pe B-dul
Camil Ressu subtraversare,), B-dul Râmnicu Sărat, str. IstrieĘ str. Murguiui,
alei i spaţii verzi aferente, sector 3, Bucureşti, cu conducte i instalaţii de
racordare din PE 100 SĐR 11"

Referitor Ia cererea depusă de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C.
ANTOPREST ACTIV S.R.L., înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1710186/18.02.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.1165/19fl2.2019, prin care se solicită emiterea avizului
privind executarea Iucrării “Reabiütare reţea distribuţie gaze naturale M.P., R.P. pe B
duî Camil Ressu (subtraversare), B-dul Râmnicu Sărat, str. lstriei, str. Murgului, alei i
spaţii verzi aferente, sector 3, Bucure.tĄ cu conducte .şi instaIaţü de racordare din PE
100 SDR 11' vă comunicăm următoarele:

1. conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.
din 29.03.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă,
Memoriu tehnic, Clasarea notificării nr, emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bucuresti, Aviz de traseu nr. emis de
Administraţia Străzilor Bucuresti, Aviz nr emis de Primăria Sector 3 —

Direcţia Administrarea Domeniului Public, plan de coordonare avizat de
administratorü reţelelor edilitare, plan de încadrare în zonă), Iucrarea constă în:

• Realizare fir structural MP cu conducta de distribuţie gaze naturale PE 100
SDR 11 Dn 250mm pe B-dul Râmnicu Sărat (între str. Istriei i B-dul Camil Ressu);

• Tnlocuire conductă de distribuţie gaze naturale RP OL 0" i branamente
gaze naturale aferente pe B-dul Râmnicu s

R
conductă de distribuţie gaze
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naturale RP PE100 SDR 11 Dn 315 mm, On 200 mm i branamente aferente pe

străzile Istriei, Drumul Murgului, B.dul Camil Ressu;

• Înlocuire conductă de distribuţie gaze naturale RP OL 03", 04" i

branamente aferente pe străzile lstriei, Drumul Murgului, b-dul Camil Ressu cu

conducta de distribuţie gaze naturale MP PE Dn 125 mm, Dn 90 mm i branamente

gaze naturale aferente;
• Întregirea reţelei existente din PE pe strada Tomis ( între str Istriei bI. C2 i

bloc C1);
• Cap terminal pe conducta de distribuţie gaze naturale OL 04" existentă pe

B.dul Râmnicu Vâlcea (Ia intersecţia str. Drumul Murgului i str. Istriei);

• Cap terminal pe conducta de distribuţie gaze naturale RP Dn 63 mm

existentă str. Tomis ( zona bloc A6- decuplare din conducta RP OL 04" propusă Ia

înlocuire pe b-dul Râmnicu Sărat);
Traseul Iucrărilor va fi realizat în đomeniul public, prin carosabil, trotuar, alei i

spaţii verzi, conform planului de coordonare, scara 1:500, depus Ia prezenta

documentaţie.
Lungimea conductelor i a branamenteIor care se reabilitează va fi de

1.818m + 423m = 2.241 m. Pozarea conductelor propuse va fi realizată în anţ

executat prin săpătură, Ia adâncimea min de 0.9 m.
Toate traversările se vor executa prin foraj dirijat.

2. Ia verificarea în teren efectuată in data de 19.03.2019 s-a constatat că:

- conductele de gaze propuse i bransamentele traversează spaţii verzi

aferente: bloc 3 din B-dul Camil Ressu nr.10, blocurilor 21E i C2 din str. lstriei,

blocurilor A4, H3, H1, H2, B4, C5, C4, C3, C2 din str Drumul Murgului, In aceste

spaţii verzi există arbori/arbusti, gard viu, precum I plante perene plantate.

- în irotuarul din b-dul Râmnicu Sărat există spaţiu verde sub formă de

platbandă cu arbori plantaţi în aceasta.

În urma analizării documentaţiei depuse ş 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 conđiţionat execuţiei Iucrării menţionate, astfel:

- Execuţia Iucrării se va face numai în prezenţa unui reprezentant aI

Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, având obligaţia

anunţării direcţiei noastre cu 5 zile inainte de începerea lucrării, Ia tei. 021/305.55.00,

interior 4108.
- In proximitatea arborilor existenţi în spaţiile verzi traversate de traseul

conducteIor/branamenteIor ce vor fi înlocuite - menţionate mai sus, săpătura se va

executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu

distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic.

- In timpul lucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului

dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia ceI puţin 1 m

— 1,5 m faţă de arbori/arbuşti, conform SR 8591/1997 ReţeIe edilitare subterane.

Condiţii de amplasare.
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor

materiale în jurul arborilor sau rănire&ruperea ramurilor prin manevrarea utüajelor din

dotare.
In cazul în care nu sunt respectate condiţflle menţionate, materialul

dendrologic poate fi pus în pericol de prăbuire prin dezrădăcinare, situaţie în care nu

suntem răspunzătoh de eventualele pagube produse prin prăbuşirea matedalului

dendrologic, Dacă Ia verificările ulterioare (12 Iuni de Ia finalizarea Iucrării) se

constată uscarea sau präbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul IucrărU,
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aveţi obligaţia înocuirii exempareIor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor
prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de toaletare, iar
Ia finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerh terenului Ia starea iniţială.

Dacă în timpul execuţiei Iucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea
sistemului radicular aI arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanţei
minime de 1,0 faţă de arbori), existând riscul secţionării acestuia, defrişarea
materialului dendroiogic se va realiza numai după obţtnerea unui aviz de specialitate
emis în baza unei solicitări punctuale (defrisare care va implica plantarea de material
dendrologic în compensare).

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în
Certificatul de Urbanism nr. din 29.03.2018 emis de Primăria
Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă i în baza planuiui de coordonare
avizat de administratodi reţelelor tehnico-edilitare, Pentru orice modificare apărută in
traseul Iucrărfl ulterior emiterU acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte
de începerea execuţiei Iucrărfl.

Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării sunt răspunzători de execuţia
Iucrărilor i de respectare condiţiilor din prezentul aviz.

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,

c
ĺntocmit,

ef Serviciu Avize ş Acorduri
Daniela VOINESCU

Red:D.V./ 4ex./2003.201 9 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
hItp://wwwomb.rohnstitutii/primari&directii/directřa mediu/avize arboń in consultare/avíze arbod in consultarevhp
pe data de

Simona-MarianaQPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 romania2Ol9.eu
D1RECŢIA DE MEDIU

Ľ i$r&înt°
Nr.1256/ 1711550/

CĂTRE,
S.C. ENGIE ROMANIA S.A.
Bulevardul Mărăsesti nr.4-6, sector 4, Bucuresti
prin
S.C. ANTOPREST ACTIV S.R.L.
Strada Afiuentului nr.10, sector 1, Bucuresti

Spre ştflnţă:
ADMINISTRAŢIA STRAZILOR BUCURETI
Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureti

PRIMĂRIA SECTQRULUI 3
DIRECŢ1A ADMIN1STRAREA DOMENIULUI PUBLIC
Strada Intr. Odobesti nr.5-7, sector 3, Bucuresti

Obiectul Iucrării: “Reabilitare reţea distribuţie gaze naturale M.P., pe B-dul Camil
Ressu (subtraversare), Aleea Fuiorului, str. Lotrioara, alei i spaţii verzi
aferente, sector 3, Bucureti, cu conducte .şi instalaţfl de racordare din PE 100
SDR 11"

Referitor Ia cererea depusă de S.C. ENGIE ROMAN1A S.A. prin S.C.
ANTOPREST ACTIV S.R.L, înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1711550/20.02.2019 şi ia
Direcţia de Mediu cu nr.1256/21.02.2019, prin care se soľcită emiterea avizuiui
privind executarea Iucrării “Reabilitare reţea distribuţie gaze naturale M.P., pe B-dul
Camil Ressu (subtraversare), Aleea Fuiorului, str. Lotrioara, alei i spaţii verzi
aferente, sector 3, Bucuresti, cu conducte i instalaţii de racordare din PE 100 SDR
11", vă comunicăm următoarele:

1. conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din
12.022018, prelungit până Ia 1 1 02.2020, emis de Primăria Municipiului

/15.03.201 B
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, Aviz de traseu
nr. emis de Administraţia Străzilor Bucuresti, Aviz nr.

emis de Primăria Sector 3 —Direcţia Administrarea Domeniului
Public, Aviz nr. 125/12.03.2018 emis de Primăria Sector 3 — Direcţia Urbanism i
Amenajarea Teritoriului, plan de coordonare avizat de administratorii reţelelor
edilitare, plan de încadrare în zonă), Iucrarea constă în:

. Tnlocuire conductă de distribuţie gaze naturale i branamenteior existente
pe străzile Fuiorului, Lotrioara cu conducte din PE 100 SDR 11, pe un traseu
executat ia 0,5 m de conductele vechi, prin spaţii verzi, alei i trotuarRESŢ

.n
—
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Traseul Iucrăriior va fi realizat în domeniul public, prin carosabilui din str.

Fuiorului, prin spaţiul verde i aieile aferente bloc Y3B, Y3A, Y3C, H17, prin dreptul

blocuriiorV32, V33, V34, V36, V37, V38, M31A, M31B, H16A i V39.

Lungimea conductelor i a branamentelor care se reabifltează va fi de

1957m. Lungimea conductelor se upgradează 1127 m Pozarea conductelor propuse

va fi reaHzată in anţ executai prin săpătură, ia adâncimea min de 0.9 m.

Subtraversarea B-dului Cameril Ressu va fi executată prin foraj orizontal dirijat,

gropile de pozitie execuîate pentru cupiarea Ia conductele de gaze existente vor avea

dimenisiunile :1 ‚5x1 ‚5x1 ‚5m.

2. Ia verificarea în teren efectuată in data de 19.03.2019 s-a constatat că;

- conductele de gaze propuse í branamenteIe traversează spaţii verzi

aferente biocurilor Y3B, Y3A, Y3C, H17 i blocuńlor V32, V33, V34, V36, V37, V38,

M31A, M31B, H16A i V39, În aceste spaţii verzi există arbori/arbuti, gard viu,

precum & plante perene plantate.

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

spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul

favorabii condiţionat execuţiei lucrării menţionate, astfel:

- Execuţia iucrării se va face numai în prezenţa unui reprezentant al

Direcţiei de Međiu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, având obligaţia

anunţării direcţiei noastre cu 5 zile înainte de începerea iucrării, Ia tei. 021ĺ305.55.OO,

interior 4108.
- In proximitatea arborilor existenţi în spaţflle verzi traversate de traseul

conductelor/branamenteIor ce vor fi îniocuite - menţionate mai sus, săpătura se va

executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu

distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.

- In timpul Iucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului

dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia ceI puţin 1 m

— 1,5 m faţă de arborilarbuşti, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane.

Condiţii de amp/asare.
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau aitor

materiale în jurui arboriior sau rănireairuperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din

dotare.
in cazul în care nu sunt respectate condiţiiie menţionate, materiaiul

dendrologic poate fi pus în pericol de prăbuire prin dezrădăcinare, situaţie în care nu

suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului

dendrologic, Dacă Ia verificările ulterioare (12 iuni de Ia finalizarea Iucrării) se

constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul Iucrării,

aveţi obligaţia înlocuirfl exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventuaielor

prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.
In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de toaletare, iar

Ia finalizarea lucrărü aveţi obligaţia aducerü terenuiui ia starea iniţială.

Dacă în timpul execuţiei Iucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea

sistemului radicuiar ai 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 soiicitări punctuaie (defriare care va impiica piantarea de material

dendrologic în compensare).
inainte de începerea execuţiei Iucrărilor, beneficiarul avizului va întiinţa

asociaţiile de proprietari despre execuţia lucrărilor.

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

Certificatui de Urbanism nr. emis de Primăria
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Municipiului Bucureşti prelungit până Ia 11.02.2020 i în baza planului de coordonare
avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, Pentru orice modificare apărută in
traseul Iucrărji ulterjor emiterU acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte
de începerea execuţiei Iucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul IucrărU sunt răspunzători de execuua
ucrăriIor i de respectare condiţiilor din prezentu aviz.

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 đata emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Q Întocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

Ă
Red:D.v.í 4ex./21 03.2019 prezentul aviz a fost postat pe siteul PMB
httpi/www.pmb.ro/instilutíi/primaria/diroctii/direclia mediu/avize arbori in consultar&avize arbod in consultare.php
pe data de
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PRIMĂRIA MUNIQRULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 17221 1716190 !

CĂTRE,
S.C. PAN ELECTRO S.R.L.
pri n

Spre ştiśnţă:
CQNSILIUL LOCAL SECTOR 6
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI
Intr. Av. Lt. Caranda Gheorghe nr.9,

Referitor Ia Iucrarea: “Extindere reţea publică de apă $ canalizare până în dreptul
ímobiiului amplasat pe Drumul Ciorogăriai sector 6, Bucure ‚ti"

Ca urmare a cererii depuse de Domnul pentru S.C. PAN
ELECTRO S.R.L., înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1716190/06.03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.1722107.03.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea IucrărU: “Extindere
reţea publică de apă i canalizare până în dreptui imobUuiui amplasat pe Drumul Ciorogărla
nr.291-295, sector 6, Bucuresti' vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din
21.09.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti impreună cu planul anexă, Memoriu tehnic,
Contract de vânzare autentificat sub nr de notar public Heţei Adina Gheorghina,
Adresa nr emisă de Direcţia Patrimoniu — PMB, Autorizaţie de
construire nr, emise de Primăria Sector 6 Bucureti,
Aviz de principiu nr emis de Apa Nova SA, Clasarea
notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, Aviz nr.

emis de Primăria Sector 6 — ADPDU 56, avize individuale emise de deţinătorii
reţelelor tehnico-edilitare: Distrigaz Sud Muntenia, STB, Industrial Energy S.A. E-Distribuţie
Muntenia, Luxten, NetcityTeIecom, RADET, Telekom Romania Communications SA, plan de
încadrare în zonă), Iucrarea constă în

Extinderea reţelei publice de apă potabilă cu o conductă PEHO, cu De=lBOxlO,7
mm, cu alimentare din conducta de apă potabilă Dn 250 mm, existentă în carosabilul din B-dul
Iuliu Maniu, pe un traseu ce va subtraversa carosabilul, va continua subteran prin carosabiiul din
str, Drumul Roţii, până în dreptul imobilului cu nr, ( la limita de proprietate stânga).
Pozarea conductei de apă potabilă, propusă, se va reaiiza Ia adâncimea de 1,2 m, in anţ
executat prin săpătură. Realizare branament de apă potabilă din extinderea propusă de Iungime
L=21 m până Ia căminul de bransament executat Ia Iimita de proprietate a imobilului alimentat.

• Extinderea reţelei de canalizare pe Drumul Roţii va avea o Iungime de 409 m i se
va avea Iegătură în reţeaua publică de canalizare de tip ovoid 120/180 cm existentă în carosabiiul
din B-dul Iuliu Maniu, pe un traseu ce va subtraversa prin foraj orizontal, va continua prin

PUBLIC
sector 6,

l
Bucureti

URBANĂ SECTOR 6
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carosabilul din Drumul Roţii până în dreptul imobilului cu nr. 291-295 din Drumul Ciorogârla, Se va

realiza racord de canal în Iungime de 14m, cu Iegătură în extinderea de canalizare propusă.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 20.03.2019 s-a constatat traseul

reţelei de apă potabilă propuse afectează platbanda de spaţiul verde aferent trotuarului nr. impare

din b-dul Iuliu Maniu, iar traseul reţelei de canalizare proiectate va afecta scuarul central existent

pe B-dul Iuliu Maniu, în dreptul Druumului Roţfl. In platbanda existentă în trotuar există 2 ex arbori

faţă de care se va păstra distanţa de 1,0 m.

Tn urma analizării documentaţiei depuse i a verificărilor pe 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 Iucrării

menţionate.
- În proximitatea arborilor existenţi în spaţble verzi traversate de traseul

conductelor/branamenteIor ce vor fi înlocuite - menţionate mai sus, săpătura se va executa

manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul

radicular al materialului dendrologic.
- În timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului

dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia ceI puţin 1 m — 1,5 m faţă

de arbori/arbuşti, conform SF1 8591/1997 Reţeie edilitare subterane, Condiţii de amp!asare.

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în

jurul arborHor sau rănirealruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

In cazul in care nu sunt respectate condiţflle menţionate, materialul dendrologic poate fi

pus în pericol de prăbuire prin dezrădăcinare, situaţie in care nu suntem răspunzători de

eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic, Dacă Ia verificările

ulterioare (12 Iuni de Ia finalizarea Iucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului

dendrologic aflat pe traseul Iucrării, aveţi obligaţia înlocuirfl exemplarelor uscate şi suportarea

contravalorii eventualelor prejudicü produse prin prăbuşirea acestora.
Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de toaletare,

iar Ia finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de

Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu

planul anexă - vizat spre neschimbare.
Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi

obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărfl.
Beneficiarul, respectiv executantul Iucrărií sunt răspunzători de execuţia Iucrărilor i de

respectarea condiţiilor din prezentul aviz.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va ti 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.

DIRECTQR EXECUTIV,

Simona-Mari aPgPA

ef SeMcilţîztiAcorduri

2 l UR z

Red:D.v../ 3 exj2O.03.201 9 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
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PRIMĂRIA MUMflULUI BUCUREŞ11 romania2Ol9.eu
DIRECŢIADEMEDIU

16 W'
Nr. 11529,130911685270, 1712051!

CĂTRE,
S.C. INSTANT CONSTRUCT COMPANY S.R.L.
Strada Mărăe.şti nr.28, sector 4, Bucuresti

Spre ştiinţă:
PRIMARIA SECTQR 4 BUCURESTI
DIRECŢIA GOSPODĂRIRE LOCALĂ
B-dul Metalurgiei nr.1 2-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: “Branament de gaze naturale pentru imobilul situat în str.
Serg. Pechiu Ion n.. ‚ sector 4, Bucuresti"

Ca urmare a cererii depuse de S.C. INSTANT CONSTRUCT COMPANY S.RL.,
înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1685270/29.11.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.11529/03,12.2013, completată cu documentaţia înregistrată Ia P.M.B. cu nr.
1712051/21.02.2019 si Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1309/22.02.2019 prin care se solicită
emiterea avizului privind executarea lucrărti: “Branament de gaze naturale pentru
imobilul situat pe str. Serg. Pechiu Ion nr. 1OA, sector 4", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din
07.11.2018 emis de Primăria Sector 4 Bucureşti împreună cu planul anexă, Hotărârea
Judecatorească pronunţată pentru Dosarul nr. 3901/4/2006, Acord de acces
nr i soluţie de acces, emise de Distrigaz Sud Reţele, Memoriu
tehnic, Aviz nr. emis de Direcţia Gospodărire Locaiă - Primăria
Sector 4, Clasarea notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia
Mediului Bucureti, avize individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare: Apa
Nova SA, E-Distribuţie Muntenia, Luxten, Telekom Romania, Netcity-Telecom, plan de
încadrare în zonă), Iucrarea constă în

- realizare branament de gaze naturale nou, individual, redusă presiune, din
PE 100 SDR 11, Dn 32 mm, cu iungimea de 3 m (2,0 m + 1,0 m reiser) ş a unui post de
reglare-măsurare aferent. Bransamentul proiectat va fi racordat Ia conducta de gaze
naturale, redusă presiune, PE 100 SDR 11 Dn 125 mm, existentă în carosabilul din str.
SoId. Pechiu Ion. Traseul de pozare a bransamentului proiectat va fi realizat pe domeniul
public i va traversa parţial carosabilul i trotuarul în dreptul imobilului cu adresa nr.1OA
din str. SoId. Pechiu Ion, iar pozarea conductei de bransament se va executa prin
săpătură în sant deschis, cu iătimea 0,4 m ş] ia adâncimea de 1,0 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 07.03.2019 s-a constatat că
în proximitatea traseului Iucrăňi nu există spaţii verzi sau arborWarbuti.
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Tn urma analizării docunentaţiei 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.
Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de

toaletare, iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

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

de Urbanism nr. emis de Primăria Sector 4 Bucureşti

împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.
Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz,

aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de inceperea execuţiei Iucrărfl.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform avt4,

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 I an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mar na POPA

s

‘

.%

întocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

Red:D.v../ 3ex./22.03.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB

hfly://wwvpmbrohnshfjWpńmariaIdirecHi/djrçtja mediulavize artod in consultar&avize arboń in consultare.Dhp

pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI romanio2Ol9.eu
DIRECŢiA DE MEDIU

CĂTRE,
E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L.

Spre ştflnţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bulevardul Poligraf iei nr.4, sector 1, Bucuresti

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

Referitor Ia Iucrarea: ‘Alimentare cu energie electrică a imobflului situat pe strada
PIaiuI Muntelui - sector 1, Bucureşti"

Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRiBUŢ1E MUNTENIA S.A prin Domnul
I — împuternicit aI S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L., cerere înregistrată la

P.M.B. cu nr.1708145/12.022019 şi Ia Direcţia de Medíu cu nr.1012113.02.2019, prin care se
soiicită emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrării: “ Alimentare cu energie
electrică a imobilului situat pe strada PIaiuJ Muntelui nr. sector 1", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din
06.122018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti impreună cu planul anexă, Memoriu tehnic,
Fia de soluţie nr, emisă de E-distribuţie Muntenia, Aviz de traseu
nr. emis de Administraţia Domeniuiui Public Sector 1, Aviz de traseu nr.

emis de Administraţia Străziior Bucuresti, Autorizaţie de Construire
nr, emisă de Primăria Municipiului Bucuresti, Clasarea notificărü
nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucuresti, pian de coordonare
avizat de administratorfl reţelelor tehnico-ediiitare, plan de încadrare în zonă, imputernicire)
iucrarea constă în:

- realizare extindere reţea eiectrică nDuă prin montarea unui cabiu de joasă
tensiune, 3x150÷95N, de Iungime de 200 m. Traseul reţelei electrice propuse pleacă din PT
4068 existent în incinta imobiiuiui cu IE din os. Chitiia, va străbate trotuarui cu nr. pare
ai str. Oastei, va continua prin trotuarui numerelor pare din os. Chitila (cu subtraversa prin foraj
str. AIex. Lăpusneanu), până ia strada PIaiuI Muntelui, unde va continua prin trotuarul numerelor
pare ai acesteia pänă Ia imobilul cu nr. 5, Ia FDCP-uI ce va fi montat pe proprietatea imobilului
alimentat. Pozarea cabiului electric se va realiza subteran, în domeniul pubbc în
trotuar/carosabii, în anţ deschis Ia adâncimea de 0,9 m — în trotuar i respectiv 1,2 m Ia
subtraversare.Lăţimea anţuIui de pozare va fi de max.0,5 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 20.03.2019 s-a constatat că pe
trotuareie din os. Chitila i str. PIaiuI Muntelui există aliniament stradal cu arbori /arbutiĺ gard
viu plantaţi în alveole/platbandă.

1tŃ% I OiI
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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
spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil

conđiţionat execuţiei Iucrării menţionate.
ln execuţia Iucrărilor se vor respecta următoarele condiţii:

- În proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o

tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului

dendrol og ic.
- b timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului

dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la ceI puţin 1,0 -1,5 m faţă de

arbori, conform SR 8591/1997 ReţeIe edi!itare subterane, Condiţii de amplasare;

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în

jurul arborilor sau rănire&ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

In cazul în care nu sunt respectate condiţHle menţionate, nu suntem răspunzători de

eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic, Dacă Ia verificările

ulterioare (12 luni de la finalizarea Iucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului

dendrologic aflat pe traseul IucrărH, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea

contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.
Dacă în timpul execuţiei Iucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului

radicular aI arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanţei minime de 1,0 faţă de

arbori), existând riscul secţionăńi acestuia, defńşarea materialului dendrologic se va realiza numai

după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale (detriare care va

implica plantarea de material dendrologic in compensare).
Precizăm că în acest aviz a fost eliberat in vederea obţinerii Autorizaţiei de Construire

i în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrisare sau de toaletare.
La finalizarea Iucrărilor aveţi obHgaţia aducerfl terenului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor speciĺicate în Certiticatul de

Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti impreună

cu planul anexă - vizat spre neschimbare i în baza planului de coordonare depus Ia prezenta

documentaţie.
Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrărfl ulterior emiterfl acestui aviz, aveţi

obligaţia solicitărH revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrării.
Nerespectarea celor menţionate in 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 la data emiterii.

S i mona•

Întocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

Red:D.V../ Sex./25.03.2019 - prezentul avíz a fost postat pe site-uI PMB

http://4wnLpmbroiinstitutii/primaria/direcüi/directia mediwavize arbcri in consultarelavize arboń n consultarephp

pe data de

iÍ
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PRIMĂRIA MUPMCJPIULUI BUCUREŞ11 pwap!a2939.ey
DIRECŢIA DE MEDIU

CĂTRE,
E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L.

Spre ştiinţă:
PRIMARIA SECTQRULUI 3
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE
Str. Intrarea odobesti nr.5-7, sector 3, Bucuresti

Referitor ĺa Iucrarea: ‘Álimentare cu energie electrică a imobflului situat pe strada
Postasului1 sector 3, Bucureşti"

Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A prin Domnul
— împuternicit aI S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L., cerere inregistrată Ia

P.M.B. cu nr1708158112.022019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.1016/13.02.2019, prin care se
solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrărü: “Alimentare cu energie
electrică a imobiiului situat pe strada Postasului nr.31A, sector 3", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr din
06.12.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de
vânzare-cumpărare autentificat cu nr. de notar public Altna Ruxandra Rauţă,
Memoriu tehnic, Fia de soluţie nr, emisă de E-distribuţie Muntenia, Aviz
de traseu nr. emis de Direcţia Servicii Publice din cadrul Primăriei Sector 3,
Autorizaţie de Construire nr emisă de Primăria Sectorului 3 Bucureti, Clasarea
notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, plan de
coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare in zonă,
imputernicire) Iucrarea constă în

- realizare extindere reţea electrică nouă prin montarea a două cabluri de joasă
tensiune, 3x150+95N, pe un traseu de Iungime de 275 m ( din care 170 pe domeniul public), din
postul de transaformare subteran PT existent proprietatea imobilului cu nr cadastral IE
i IE ‚ se continuă prin terenul —drum de acces Ia proprietăţi, va continua prin str.Gura
Ialomiţei până Ia str. PotauIui, va traversa carosabilul din str. PotauIui i va continua prin
trotuarul nr. impare până Ia Iimita de proprietate a imobilului alimentat. Cablurile electrice se vor
poza Ia adâncimea de 0,9 m în trotuar, respectiv Ia 1,2 m Ia subtraversări, în anţ cu Iăţimea de
0,50 m.

2. Urmare a verificărü efectuate pe teren în data de 21.03.2019 s-a constatat că nu
există ve9etaţie pe traseul Iucrării.

In urma analizării documentaţiei depuse ş 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 execuţiei Iucrării menţionate.

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

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certilicatul de
Urbanism nr din 06.12.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună

I I II
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cu planul anexă - vizat spre neschimbare si în baza planului de coordonare depus Ia prezenta

documerîtaţie.
Fentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi

obIigaa solicitărü revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrării.
Nerespectarea celor menţionate in 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-Mariana POPA

1,'

Întocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

RodD.vj 3ex./25.03201 9 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMD
hflp:/iwwwmb.roĺinstituIii/primari&directiildirectia mediWavize arbori in consultare/avize arboń in consultarephr
pe data de

2 & 14(R
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Ja
PRIMĂRIA MUNIC1MULUI BUCUREŞ11 rçmçotp?9J%:ęyDIRECŢIA DE MEDIU

CĂTRE,
E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C. ELECTRO TIRON S.R.L.

Spre ştiinţă:
CQNSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bulevardul Poligraf iei nr.4, sector 1, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: “Aiimen tare cu energie electrică a imobilului situat pe strada
Constantin Caracas

‚ sector 1, Bucuresti"

Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A prin S.C.
ELECTRO TIRON S.R.L, pentru cerere înregistrată Ia
P.M.B. cu nr.1709107/14.02.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.1098/15.02.2019, prin
care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrării: “Ahmentare
cu energie electrică a imobUului situat pe strada Constantin Caraca nr

‚ sector 1",
vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.
din 28.10.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă,
Memoriu tehnic, Fia de soluţie nr, emisă de E-distribuţie
Muntenia, Aviz de traseu nr, de Administraţia Domeniului Public
Sector 1, Acte de proprietate asupra imobilului, Autorizaţie de Construire
nr, emisă de Primăria Sector 1, Clasarea notificării
nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, plan de
coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în
zonă1 împuternicire) lucrarea constă în

- realizare reţea electrică nouă prin montarea unui cablu de joasă tensiune,
3x150÷95N, de Iungime de 125 m. Traseul reţelei electrice propuse pleacă din PTZ 3102
existent în incinta imobilului cu din str. Pictor Sava Herţia, va subtraversa
carosabilul străzii, va continua prin trotuarul numerelor pare până Ia strada G-ral G.
Constantinide, va continua prin trotuarul numerelor pare ale acesteia până Ia strada
Constantin Caraca, trotuarul nr pare ale acesteia până în dreptul imobilului cu nr. 44B
unde va subtraversa str. C-tin Caraca până Ia noul FDCP montat în incinta imobilului
alimentat, Ia Iimita de proprietate, Nu va fi afectată vegetaţia.

Pozarea cablului electric se va realiza subteran — în pământ în profile
existente în trotuar, în anţ deschis Ia adâncimea de 0,8 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 20.03.2019 s-a constatat
că pe traseul lucrărilor nu există spaţii verziIarborIarbuti.

Nr. 1098 I 1709107! l9.W
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În urma anaflzării 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

execuţiei Iucrării menţionate.
Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de

toaletare, iar la 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 28.10.2018 emis de Primăria Municipiului

Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută in traseul Iucrăríi u(terior emiteríi acestui aviz,

aveţi obligaţia solicitărh revizuirii acestuia înainte de inceperea execuţiei Iucrărfl.

Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz va fi sancţionată conform

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

protecţie a spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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

DIRECTOR EXECUTIV,

-Mariana POPA

Întocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

26, MAR 2019

Red;D.V.J 3ex.125.03201 9 - prezentul aviz a fost poslat pe site-ul PMB

http://www.pmbro/instítutíi/pńmań&directíi/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultarephp

pe data de
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PRIMĂRIA MUNIOPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

‘)Q jAj ?fl19

Către: SC AVI PROD GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura
PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze natur&e pentru imobUul situat pe str Mrenei
nr ‚ sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1710005/18.02.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 1166/19.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobfluí situat pe str Mrenei nr. 6,
sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a planurilor
anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia
pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele
edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării
efectuate pe teren în data de 20.03.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa pe o
Iungime de 4m, astfel:

din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Mrenei, perpendicular, până
Ia aproximativ 0,Sm faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţü.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţflior verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem
cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

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

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normeie de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se executä Iucrări de defrişare sau
toaletare.

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

DIRECTOR EXEC
Simona-Ma Şef Serviciu Avize şi Acorduçi

Daniela VOJNESCU r

Întocmit
jxnaPARASCA

ReďP.R./3ex.-2203201 9. prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB

pe data de
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PRIMĂRIA MUNtPtULUI BUCUREŞ11 romania2Ol9.eu
DIRECŢIADEMEDIU

. k.?

Către: SC A VI PROĐ GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura
PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobflul situat pe str Artarului
nr ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1709999/18.02.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr 1166/19.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobflul situat pe str. Adaruĺui nr.
8, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.
a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă
de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale
deţinătorilor de reţele edifltare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în
urma verificărü efectuate pe teren în data de 20.03.2019, s-a constatat că iucrarea se va
executa pe o lungime de 8,47m, astfel;

• din conducta existentă, subteran, în carosabilul str Artarului, perpendicular, până Ia
aproximativ 0,5m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii.

• !ără afectarea vegetaţiei existente în aliniament din vecinătatea traseului Iucrării.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor de 1 m—1 .5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemui radicular aI materialului dendroIogic. In timpul Iucrărilor constwctoruI va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănireairuperea ramurilor arborilor 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, defdşarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi in apropierea traseului
Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi supodarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Nr. 1168117099991
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat aI

execuţiei Iucrărilor menţionate.
Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia

solicitărfl revizuirii avizului inainte de începerea execuţiei Iucrărilor.
La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerfl terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

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

teritoriul Municipiului Bucureşti, ad.4, Iit.b.
Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau

toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU
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PRIMĂRIA MUMflULUI BUCUREŞfl opnţa29Jeu
DIRECŢIA DE MEDIU

Către : SC Best Electroproiect S.R.L. — solicită ridicarea exemplarului de Ia
registratura PMB
pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA

Spre ştiinţă:
Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr 9, sector 6

Referitor Ia Iucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobdului situat pe str Boi.şoara
nr. ‚ sector 6, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1710425118.02.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 1171/19.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Aflmentarea cu energie electrică a imobUului situat pe str. Boioara nr
5, sector 6", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a
planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea NotificărU nr, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediu(ui Bucureşti, PIan de coordonare reţele edilitare, aviz emis
de ADPDU sector 6), vă comunicăm că, în urma verificărü efectuate pe teren în data de
20.03.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa pe o Iungime de 22m, astfel:

• din CD existentă în troturul str Boisoara, subteran, prin trotuarul nr. impare aI
str. Boisoara, până Ia Iimita din partea dreaptă a proprietăţii.

• tără afectarea vegetaţiei existente în aliniament din vecinătatea traseului IucrărU.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor de 1 m—1 .5m, conform prevederilor 5Ff 8591/1997 Reţele edilitare
— subterane. Condiţä de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul lucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământuIui sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirealruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utiiaje$or din dotare.

In cazui în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" în scopul menţinerii
distanţei faţă de arboriš din vecinătatea sa şi în timpui execuţiei poate ti secţionat sistemul
radicular aI acestora1 defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemui radicuiar al
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

I ii
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Iucrării, veţi avea obligaţia întocuirii exemplare(or uscate şi suportarea contravalorii

eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil conditionat al

execuţiei lucrărilor menţionate.
Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia

solicitărfl revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerü terenului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii i Identităţii

Naţionale.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

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

teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, Iit.b.
Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau

toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterfl.

16.MR 2019

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
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DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Maríana POPA
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PRIMĂRIA MUNIC1PIULUI BUCUREŞfl
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 1261 /1711343!
MÂRÎQ1Y

CĂTRE,
S.C. ENGIE ROMANIA S.A.
prin
S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L.

Spre ştiinţă:
PRIMARIA SECTORULUI 3 BUCURESTI
DIRECŢIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC
Str. Intrarea Odobesti nr.5-7, sector 3, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: “Extindere conductă de gaze naturale i branament de gaze
pe str. Râmnícu Sărat sector 3, Bucureti"

Ca urmare a cererii depuse de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. GENERAL MPM
IMPEX S.R.L, inregistrată Ia P.M.B. cu nr.1711343/20.02.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.1261/21.02.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea IucrărH: “Extindere
conductă de gaze naturale i branament de gaze pe str. Râmnicu Sărat sector 3,
Bucureti", vă comunicăm următoarele:

1. Contorm documentaţiei depuse (Certiticat de Urbanism nr. din
28.06.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Acord de acces
Ia sistemul de distribuţie gaze naturale nr. i soluţie de acces nr.

emise de Distrigaz Sud Reţele, Memoriu tehnic, Clasarea notificărü
nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, Aviz de traseu nr.
292/06.08.2018 emis de Primăria Sector 3 — Direcţia Administrarea Domeniului Public, plan de
coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă),
Iucrarea constă în:

- realizare extindere reţea de distribuţie gaze naturale cu o conductă montată
îngropat în carosabilul din str. Râmnicu Sărat, din PE 100 SDR1 1, cu Dn 63 mm i iungimea
L=18 m executată, care va fi cuplată în conducta de distribuţie gaze naturale Dn=63 mm
existentă în carosabilul din strada Râmnicu Sărat. Pozarea conductei propuse se va executa în
carosabilul strazii Râmnicu Sărat, din punctul de cuplare până în dreptul imobilului cu nr. 9 ( bloc.
7D) pe aleea Râmnicu Sărat, unde va avea CT (conform plan scara 1 :500-anexă Ia Certificatul
de Urbanism).

- realizare bransament de gaze natura)e nou, din PE 100 SDR11, Dn 63 mm, cu
Iungimea de 9,0 m si a postului de reglare-măsurare aferent. BranamentuI de gaze naturale
propus se va racorda în conducta de gaze Dn 63 mm propusă spre execuţie pe str Râmnicu
Sărat. Traseul bransamentului va traversa carosabilul, trotuarul i spaţiul verde aferent bloc 7D
sc.2, până Ia postul de reglare-măsurare aíerent bransamentului.

Bď Regina Elisabela nr. 47, cod poştal O5I3, sedor5, Bucureş, Rcxiiánia IľCtiAil



2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 21.03.2019 s-a constatat faptul că

în proximitatea traseului de pozare a conductei de bransament gaze naturale există un ex.

Fraxinus sp. (frasin) cu diametrui = 50 cm, h=12 m, afiat în spaţiui verde de Ia sc.2, bloc 7D din

str. Râmnicu Sărat nr.9. Traseul iucrărfl va păstra distanţa de 1,5 m faţă de arbore.

in 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 teritoriui

Municipiuiuí Bucureşti, vă tacem cunoscut avizul favorabii condiţionat execuţiei iucrării

menţionate.
In execuţia Iucrărilor se vor respecta următoarele condiţii:

- În proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o

tehnologie adaptată condiţiiior din teren care să nu distrugă sistemul radicuiar ai materiaiuiui

dendrologic.
- In timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului

dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturiior (executate manual) ia ceI puţin 1,0 -1,5 m faţă de

arbori, conform SR 8591/1997 Reţeĺe edihtare subterane, Condiţii de ampĺasare;

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în

jurul arbarilor sau rănire&ruperea ramurilor prin manevrarea utiiajelor din dotare.
In cazui în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de

eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic, Dacă la verificările

ulterioare (12 Iuni de Ia finalizarea Iucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialuluí

dendrologic atlat pe traseul IucrărH, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea

contravalorfl eventualelor prejudicH produse prin prăbuşirea acestora.
Dacă în timpul execuţiei Iucrărílor, situaţľa din teren nu permite protejarea sistemului

radicular aI arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanţei minime de 1,0 faţă de

arbori), existând riscui secţionărH acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza numai

după obţinerea unui aviz de specialitate emis in baza unei sohcitări punctuale (defrisare care va

implica plantarea de material dendrologic în compensare).
Precizăm că în acest aviz a fost eliberat in vederea obţinerii Autorizaţiei de Construire

i în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de toaietare.
La finalizarea lucrărilor aveţi obügaţia aducerü terenuiui ia starea iniţiaiă.
Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de

Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu

planul anexă.
Pentru orice modificare apărută în traseui iucrărH uiterior emiterfl acestui aviz, aveţi

obligaţia solicitării revizuirü 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. 30412009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor

verzi de pe teritoriui Municipiului Bucureşti.
Prezentul aviz are termen de vaiabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

riana POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 ro[nppLo2O1.eu
DIRECTIA DE MEDIU

z.Mkt 2B1

Către: SC FAVEO CONSULTING SRL — soiicită ridicarea exempIarului de Ia
registratura PMB

Spre ştiinţă:
P55 — Admninistraţia Domeniului PubIic Sector 5
Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5

Referitor Ia lucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale ż branşamente pe
Drumul Ghindari, drum de seniitute, sector 5, Bucureşti

Aeferitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1711302/20.02.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 1267/21.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale .şi branşamente pe
Drumul Ghindari, drum de seivitute, sector 5", conform documentaUei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea
Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan
de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu favorabil emis de ADP sector 5), vă
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 20.03.2019, s-a constatat că
Iucrarea se va executa pe o lungime de 206m, astfel:

• din conducta existentă, subteran, în carosabilul Drumul Ghindari, continuă prin
drumul de seMtute, până Ia aproximativ 0,5m faţă de Iimita din partea dreaptă a
imobilului nr. 50 I din Drumul Ghindari.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizării dosarului, in conformitate cu 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, lit, b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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

Prezentul yiz..i re termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.
DIRECTOR E#4»ff/řS,, Şef Serviciu Avize şi Acorduri
SimonaMarifh? ‘ţ Daniela
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI j1?"%..::...
Direcţia de Mediu

ROMANIA
91820181 ÇAOOÄ=mM 1MrEuN&

Nr.2156/9865/ 1667110117203871 2a.MÁR2O19

CĂTRE,
S.C. ENGIE ROMANIA S.A.

prin
S.C. GINICON S.R.L.

Strada Modestiei nr.62, sector 1, Bucuresti

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: ‘Branament de gaze naturale pe str. Lăutei nr. sector 1,
Bucureşti"

Având în vedere cererea depusă de S.C. ENGIE AOMANIA S.A. prin S.C.
GIMCQN S.R.L., inregistrată la P.M.B. cu nr.1667110/04.10.2018 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr.9865/05.1O.2018 prin care se solicită emiterea avizului de specialitate
privind executarea Iucră rU “Bran.ament de gaze naturale pe str. Lăutei nr sector 1,
Bucureti" i solicitarea de modificare a avizului nr. emis de
Direcţia de Mediu ca urmare a modificării acordului de acces nr.

I

înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1720387/20.03.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr.
2156/2t03.2019, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.
20883 din 26.06.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul
anexă, Memoriu tehnic, Ordin de Iucru nr. emis de Distrigaz Sud
Reţele, Acord de acces nr. emis de Distrigaz Sud fleţele,
modificat în data de 04.03.2019, dovada proprietăţii asupra imobilului, teren $‘sau
construcţii, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Domeniului
Public Sector 2, avize individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare: Apa
Nova SA1 E-Oistribuţie Muntenia, Luxten, Netcity-Telekom, Telekom Romania
Communications SA, Clasarea notificării nr, emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bucureti, plan de încadrare în zonă), Iucrarea constă în

. realizare bransament de gaze naturale din polietilena Dn 32mm, pozat subteran,
de Iungime de 3,0 m (2,0 m în proiecie orizontală), racordat În conducta de gaze
naturale existentă în carosabilul din str. Păunilor (conform planului anexă Ia CU),
aproape de Iimita de proprietate a imobilului cu nr din str. Lăutei. Bransamentul de
gaze naturale proiectat va fi montat cu pantă către conducta din care se racordează,
Îngropat în anţ deschis executat manual, iar traseul acestuia va traversa parţial
carosabilul în dreptul imobilului cu nr.4 din str. Lăutei, până Ia postul de reglare
măsurare care se va amplasa în firidă, Ia limita de proprietate a imobilului cu domeniul
public, la distanţa de 0,5 m de Iimita din partea stângă a proprietăţii imobilului alimentat.

Bd. Regina Eíisabeia nr. 47, cod ştaI 05W13, salar5, Bucures, Románia



Lăţimea anţuIui de pozare va fi de 0,4 m, iar adăncimea minimă de montare a

branamentuIui va fi de 0,5m.
2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 02.11.2018 s-a constatat că pe

traseul Iucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetaţie.

In 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 execuţiei

Iucrării menţionate.
Precizăm că in baza acestui aviz nu se execută Iucrări de đefrisare sau de

toaletare, iar Ia finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerfl terenului la starea iniţială.

Prezentuí aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certiřicatul

de Urbanism nr. din 26.06.2018 emis de Primăria Sectorului 1

Bucureşti împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterfl acestui aviz, aveţi

obligaţia solicitărfl revizuirii înainte de începerea execuţiei Iucrării.

Nerespectarea celor menţionate in 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, astfel avizul

nr. 9865/1667110 din data de 12.11.2018 emis de Direcţia de Mediu devin nul.

DIRECTOR EXECUTIV,

ef Serviciu Avize .şi Acorduri
Daniela VOINESCU
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PRIMĂRIA MUMPIULUI BUCUREŞR pmpnŕa2OlÝ.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 11064,1306/1679623, 1711986! 24WR

CĂTRE,
S.C. ENGIE ROMANIA S.A.
prin
S.C. PROMPT GAZ S.R.L.

Spre ştiinţă:
PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURETI
DIRECŢIA GOSPODĂRIRE LOCALĂ
B-dul Metalurgieí nr.12-18, Grand Arena, et.1, sector 4, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: “Extindere conductă de gaze naturaîe i branament de gaze
pe intr. Vrabiei. ‚ sector 4, Bucureşti"

Ca urmare a cererii depuse de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. PROMPT GAZ
S.R.L., inregistrată Ia P.M.B. cu nr.1679623/12.112018 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.11064/13.11.208, completată cu documentaţia înregistrată Ia P.M.B. cu nr.
1711986/21.02.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1306/22.02.2019, prin care se solicită
emiterea avizului privind executarea Iucrărfl: “Extindere conductă de gaze naturale i
branament de gaze pe intr. Vrabiei nr. sector 4, Bucuresti", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr din
18.07.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti impreună cu planul anexă, Acord de acces
Ia sistemul de distribuţie gaze naturale nr. emis de Distrigaz Sud Reţele,
Memoriu tehnic, Contract de vânzare-cumpărare autentificat cu nr. de notar
public Mircia Elena, Clasarea notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia
Mediului Bucureti, Aviz de traseu nr emis de Primăria Sector 4 —

Direcţia Gospodărire Locală, plan de coordonare avizat de administratorü reţelelor tehnico
edilitare, plan de incadrare în zonă), Iucrarea constă în

- realizare extindere reţea de distribuţie gaze naturale cu o conductă montată
subteran, din PE 100 SDR11, cu Dn 90 mm i Iungimea L=39 m executată în domeniu public,
care va fi cuplată in conducta de distribuţie gaze naturale Dn=1 10 mm existentă în carosabilul
din strada Vrabiei. Pozarea conductei propuse se va executa în carosabilul strazH Vrabiei, din
dreptul imobilului cu nr, din intrarea Vrabiei, conform plan
anexă Ia Certificatul de Urbanism menţionat.

- realizare branament de gaze naturale nou, din PE 100 SDR1 1, Dn 32 mm, cu
Iungimea de 7,5 m .i a postului de reglare-măsurare aferent. BranamentuI de gaze naturale
propus se va racorda in conducta de gaze Dn 90 mm propusă spre execuţie pe intrarea Vrabiei.
Traseul branamentuIui va traversa carosabilul până Ia postul de reglare-măsurare ce va fi
montat Ia Iimita de proprietate a imobilului cu nr, din intrarea Vrabiei.

iSd. Reôna Elisabcta nr 47. c staI Osmis. sedor& B,rumstf PnmânL



2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 07.03.2019 s-a constatat faptul că
pe traseul Iucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetaţie.

In 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 spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrării menţionate.

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

Prezentul aviz este emis in
din 18.07.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu

planul anexă.
Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrărfl ulterior emiterü acestui aviz, aveţi

obligaţia solicitării revizuirfl acestuia înainte de inceperea execuţiei Iucrării.
Nerespectarea celor menţionate in 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,

Simonaj4arina POPA

fl\

Întocmit
ef Serviciu Avize I Acorduri

Daniela VOINESCU

Red:U.v../ 3ex./2503201 9 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
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pe data de
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PRIMĂRIA MUNIcIPIULUI BUCUREŞ11 omn2.ęu
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 1014 117081531
02. APR 2019

CĂTRE,
E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
pľin
S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L.

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: ‘Älimentare cu energie electrică a imobflului situat pe strada
GaIiIeia r sector 1, Bucureştľ

Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A prin Domnul
împuternicit aI S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L., cerere înregistrată Ia

P.M.B. cu nr.1708153/12.02.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.1014/13.02.2019, prin care se
solicită emiterea avizuiui de specialitate privind executarea Iucrării: “Alimentare cu energie
electrică a imobflu!ui situat pe strada Galfleŕa nr. 19, sector 1 “ vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din
06.12.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic,
Fia de soluţie nr emisă de E-distribuţie Muntenia, Aviz de traseu
nr. emis de Consiliul Local Sector 1- ADPS 1, Autorizaţie de Construire
nr, emisă de Primăria Sectorului 1 Bucuresti, Clasarea notificării
nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, plan de coordonare
avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă, împuternicire)
Iucrarea constă în

- realizare extindere reţea electrică nouă prin montarea un cablu de joasă tensiune,
3x150+95N, pe un traseu în Iungime de 73 m - pe domeniul public, din cutia de distribuţie CD
existentă pe str. Galileia, in dreptul imobilului cu nr. ‚ prin trotuarul cu nr. impare din aceeai
stradă ‚ până în dreptul imobilului alimentat, Ia FDCP-ul ce va fi montat în incinta proprietăţii, la
Iimita de proprietate stânga. Trotuarl are Iăţimea de 2,4 m, iar Iăţimea anţuIui de pozare va fi de
0,4

2. Urmare a verificării efectuate pe teren in data de 20.03.2019 s-a constatat că în
trotuarul nr. impare din str. Galileia există arbori plantaţi in aliniamentul stradal.

In 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 spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei Iucrării
menţionate.

In execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii:
- În proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o

tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI materialului
dendrologic.

Bd. Reqina Elisaboţa nr. 47. cod oostal 056013. seclor 5. Bucures. Románia



- În timpul Iucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia cel puţin 1,0 -1,5 m faţă de
arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane, Condiţii de ampĺasare;

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale in
jurul arborilor sau rănire&ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

In cazul in care nu sunt respectate condiţüle 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 sau prăbuşirea materialului
dendrologic atlat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia inlocuirii exemplarelor uscate şi supodarea
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Dacă în timpul execuţiei Iucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului
radicular aI 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 in compensare).

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

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de
Urbanism nr.948R11671217 din 06.12.2018 emis de Primăria Municipiului Sucureşti împreună cu
planul anexă - vizat spre neschimbare i in baza planului de coordonare depus Ia prezenta
documentaţie.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirfl acestuia înainte de începerea execuţiei IucrărH.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată contorm art.4, Iit. b)
din Anexa nr. 1 Ia HC.G.M.B. nr. 304i2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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

DIRECTQR EXECUTIV,

Simona-M iana POPA

ĺntocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

29. I'4J. 219
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PRIMĂRIA MUNIC1PIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

UL. APR. 2O1

Către : SC FAVEO CONSULTING SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia
registratura PMB

Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control -

Servicii Spaţii Verzi - B-dulMetalurgieinr 12-18, GrandArena, et. 1, sector4

Reŕeritor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobflul situat pe str Orgu
Tănase nr. ‚ sector 4, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1708028/12.02.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr 1020/13.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobiIuI situat pe str. Orgu Tănase
nr. 3A bis, sector 4, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a
planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor
de reţele edilitare, aviz de traseu emis de PS 4), vă comunicăm că, în urma verificării
efectuate pe teren în data de 07.03.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa pe o
Iungime de 3,5m, astfel:

• din conducta existentă, subteran, în carosabilul str Orgu Tănase, perpendicular,
până Ia aproximativ 5m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi În aliniament.
ln urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucurefl, vă facem
cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

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

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerU terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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

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

DIRECTOR EXEGUTJV,
Simona-MarýP'. Şef Serviciu Avize şi Acorduri

DţŞINESCu

Întocmit:
SCA

Red:P.R./3ex.-26.03201 9 - prezentul aviz a fost postai pe site-uI PMB

pe data de
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PRIMĂRIA MUNIOPIULUI BUCURFŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

02, APR. 2019

Către : SC A VI PROD GRUP SRL
Str. Ghiocei nr. 11, sector 2

Spre ştiinţă: ADP Sector i - B-dul Poligraflei nr 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentru
Mică nr ‚ sector 1, Bucureşti

imobUul situat pe str. Copa

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1708353/13.02.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 1058/14.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Copa Mică
nr. 32, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Ctasarea Notificărfl nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile

individuale ale deţinătorflor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 07.03.2019, s-a constatat că
Iucrarea se va executa pe o Iungime de 8,Sm, astfel:

din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Copa Mică, perpendicular,
până Ia aproximativ 0,lm faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii.
în vecinătate nu există arbori plantaţi în aflniament.

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

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

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de speciafltate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiiior verzi de pe teritoriui Municipiului Bucureşti.

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

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

Şef Servicíu Avize şi Acorduri
Danie(a VOINESCU

lntocmit:
EČ%RASCA

Red:PR./3ex.-26.03.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB r3
pe data de

I I II

Nr. 1058117083531

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Maria
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PRIMĂRIA MUNIC1PIULUI BUCUREŞ11 Q[ppnţa2q19ęU
DIRECŢIA DE MEDIU

ül APR 1U9

Nr. 1064/1708875!

CĂTRE,
E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
pri n
S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R1.

Spre ştiinţă:
PRIMARIA SECTORULUI 3 BUCUREŞTI
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE - SERVICIUL UTILITĂŢI PUBLICE
Str. Intr. Odobesti nr.5-7, sector 3, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: ‘Aiimentare cu energie electrică a imobflului situat pe Drumul
Gura Călmăţui n ‚ sector 3, Bucureşti"

Ca urmare a cererií depuse de E-DISTR1BUŢIE MUNTENIA S.A
împuternicit al S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L., cerere

înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1708875/13.02.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr,1064/14.02.2019, prin care se soLicită emiterea avizului de specialitate privind
executarea Iucrării: “Alimentare cu energie electrică a imobflului situat pe Drumul Gura
Călmăţui nr 14-20, sector 3", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nri
din 28.112018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă,
Memoriu tehnic, Fia de soiuţie nr, emisă de E-Distribuţie Muntenia,
Aviz de traseu nr.18/16.01.2019 emis de Primăria Sectorului 3 - Direcţia Servicii Publice,
Autorizaţie de Construire nr, emisă de Primăria Sectorului 3,
Clasarea notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureti, plan de coordonare avizat de administratońi reţelelor tehnico-edilitare: Apa
Nova SA, Distrigaz Sud Reţele, Luxten, RADET, STB, Telekom Romania, Netcity
Telecom, plan de incadrare în zonă, împutemicire) lucrarea constă în:

- realizare extindere reţea electrică prin montarea unui cablu de joasă
tensiune, 3x150+95N, pe un traseu de lungime de 500 m, din postul de transformare
existent în incinta imobilului cu până ia firida de distribuţie i contorizare
FDCP ce va fi ampiasată pe proprietatea imobilului cu nr. din Drumul Căimăţui.
Traseul cablului electric va traversa proprietatea cu ‚ apoi Drumul Gura
Vlădesei, va continua prin terenul (teren neamenajat) imobilului ‚ apoi prin
Drumul Gura Călmăţui până în dreptui imobilului alimentat unde va subtraversa Drumul
Gura Călmăţui spre FDCP-uI nou din incintă imobil. Pozarea cablului electric proiectat se
va realiza Ia adâncimea de 0,9 m, respectiv 1,2 m ia subtraversări în anţ cu Iăţimea de
max.0,5 m.

iĐ- IcbIPd Pntiin PrichI2 nr A7 rvi r-.etI ‘1 4,,r



2. Urmare a verificărfl efectuate pe teren în data de 21 .03.2019 s-a constatat
că pe traseul Iucrărilor nu există spaţii verzi/arbor/arbuti. Traseul canalizaţiei electrice
propuse traversează zone de asfalt, pământ i teren proprietate privată neamenajat.

ln 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
spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti7 vă facem cunoscut avizul favorabil

execuţiei Iucrării menţionate.
Precizăm că in baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de

toaletare, iar Ia finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aduceńi terenului Ia starea iniţială..
Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în

Certificatul de Urbanism nr emis de Primăria Municipiului
Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrărfl, ulterior emiterii acestui aviz,
aveţi obligaţia solicitării revizuirfl acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform
arL4, Iit. b) din Anexa nr 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de
protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Ma iana POPA

ĺntocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

2ąMgR.
Red:D.v..i 3exJ26.03201 9 - prezentui aviz a fost postat pe site-uI PMB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 oţanip29J,.ęu
DIRECTIA DE MEDiU

02. FR Z19

Nr. 1170/1710429!

CĂTRE,
E-OISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L.

Spre şthnţă:
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
os. Eiectronicii nr.44, sector 2, Bucuresti

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

Referitor Ia Iucrarea: ‘Alimentare cu energie electrică a imobflului situat pe strada
Paroeni sector 2, Bucureşti"

Ca urmare a cererii depuse de E-D1STRIBUŢIE MUNTENIA S.A prin Domnul
împutemicit aI S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L., cerere

înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1710429/18.02.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.1170/19.02.2019, prin care se solicită emiterea avizuiui de specialitate privind
executarea iucrării: “ Alimentare cu energie electrică a imobflului situat pe strada
Paroeni nr.6BIS, sector 2", vă comunicăm următoareie:

1. Conform documentaţiei depuse (Certiíicat de Urbanism nr. din
14.12.2016 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu pianul anexă, Memoriu
tehnic, Fia de soluţie nr, emisă de EneI Distribuţie Muntenia, Aviz de
traseu nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 2, Aviz
nr. emis de Administraţia Străziior Bucureti, Contract de vânzare
autentificat cu nr. de notar pubiic Dan Tataru, Autorizaţie de Construire
nr, emisă de Primăria Sectorului 2, Clasarea notiticării
nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediuiui Bucuresti, avizele
individuale emise de administratorii reţelelor tehnico-ediiitare: Apa Nova SA, Distrigaz
Sud Reţele, Luxten, RADET, STB, Telekom Romania, Netcity-Telecom, plan de
încadrare in zonă, împuternicire) iucrarea constă în

- realizare reţea electrică nouă prin montarea unui cabiu de joasă tensiune,
3x25+16C, pe un traseu de Iungime de 9 m, din stâlpul de joasă tensiune existent în
trotuarul nr, pare din str. Paroseni până Ia cutia de distribuţie i secţionare care va fi
amplasată pe proprietate beneficiarului, Ia Iimita de proprietate. Pozarea cablului electric
proiectat se va reaiiza Ia adâncimea de 0,9 m, în anţ cu iăţimea de max.0,5 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 20.03.2019 s-a constatat
că în vecinătatea traseului există platbandă cu vegetaţie, fără arbori piantaţi în aceasta),
ia Iimita de proprietate a imobilelor.

i dIBd Re&na EľisabeM nr 47 awl rwçti flfll q rtnr Ç fli n,.ni



Tn 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 teritoriu( Municipiuíui Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil
execuţiei Iucrării menţionate.

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrisare sau de
toaletare, iar Ia finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

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

Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 2

Bucureşti împreună cu planul anexă,- vizat spre neschimbare.
Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrărfl ulterior emiterii acestui aviz,

aveţi obligaţia solicitării revizuirfl acestuia înainte de inceperea execuţiei IucrărH.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform

ait4, 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,

29. MAR î39

întocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

Red:D.V.i 3ex./27.03.2019 - prezenlul aviz a fost postat pe site-uI PMB

hflp://pmb.roľinsIjtutjjfprjmań&djrectji/djrectja mediu/avize arbcd n consultare/avize arbori in consultare.nhp

pe data de

I1eiiI

Simona-Mariana POPA
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PRIMĂRIA MUNIC1PIULUI BUCUREŞ11 ţqapţa2Ç%ęu
DIRECŢIA DE MEDIU

02. PR. 219

Către : SC ENERCONSTRUCT SRL - prin dL Batog Adrian
Str Caraiman nr 63, sector 1

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str Grigore
Ionescu nr ‚ sector 2, Bucureşti

Referitor ia cererea dvs., înregistrată ia P.M.B. cu nr. 1711658/20.02.2019 şi la
Direcţia de Mediu cu nr. 1255/21.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Alimentare cu energie electrică a imobflului situat pe str Grigore
Ionescu nr. 36, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.
a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor
de reţełe edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în
urma verificării efectuate pe teren în data de 20.03.2019, s-a constatat că Iucrarea se va
executa pe o Iungime de 14m, astfel:

• din LEA existent în dreptul imobilului cu nr, 34 din str. Grigore Ionescu, subteran,
până Ia Iimita din partea stângă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizărh dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B.

Normeie de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerü terenului Ia starea iniţială.
Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că in 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,
Simona-Maria POPĄ7J9,»..

Intocmit:
ExaBoxan PARASCA

Aed:PR/3ex.-26.03.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB

pe data de

IłżIII

Nr. 125511711658/

nr. 304/2009 privind
Bucureşti, vă facem

aviz, aveţi obligaţia

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

4
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PRIMĂAJAMUMGPIULUI BUCUREŞ11 romania2Ol9.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

02. 4PR. 2019

CĂTRE,
E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C. MARNA SOC.COM.SERV. S.R.L.

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucuresti

Referitor Ia I'icrarea: aAlimentare cu energie electrică a imobflului situat pe os.
Odăíi - ‚ sector 1, Bucuresti"

Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A prin S.C. MARNA
SOC.COM.SERV. S.R.L., cerere înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1711444/20.02.2019 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr.1257/21.02.2019, prin care se sohcită emiterea avizului de specialitate privind
executarea Iucrării: “Alimentare cu energie eiectricá a imobflului situat pe os.OdăU nr.31-35,
sector 1' vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.
emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu

tehnic, Fisa de soluţie nr, emisă de E-distribuţie Muntenia, Aviz de traseu
nr

/07.01.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, avize individuale emise
de administratorfl reţelelor tehnico-ediHtare, plan de încadrare în zonă) Iucrarea constă in:

- realizare racord electric subteran din LES 2OKv, în sistem intrare-iesire pe cablul
distribuitor PCZ 4274 — PCZ 3798, prin două cabluri subterane. Traseul racordului electric
proiectat va fi din Drumul Lăpus (drum de pământ) până Ia Iimita de proprietate a imobilului cu
adresa os. Odăit nr. ‚ Ia noii post de transtormare montat în incintă. Cablurile electrice se
vor poza în anţ cu Iăţimea de 0,4 m Ia adâncimea de 1,2 m. Lungimea totală a traseului pe
domeniul public este de 13,5 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 20.03.2019 s-a constatat că pe
traseul racordului electric propus nu există vegetaţie.

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

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

Prezentul aviz este emis in baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de
Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti
impreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Nr. 1257 117114441
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Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrărfl ulterior emiterii acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei IucrărH.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lít. b)
din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 30412009 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,

POPA

Tntocmit,
et Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

Ř
2aYÂR 2919

Red:D.v../ Sex./2703.201 9 - prezen!uI aviz a fost poslat pe site-uI PMD
htlp:/Jpmbro/institulii/primaria/directii/direc1ia meiu/avize arbori in

pe data de

consuhar&avize arbori in consultare.DhD

‚y'sQĄiriBd. Reana Elisabeta nr. 47, cod poştal O5l3, sedor5, Bucureşţi, Románia



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

02. PR. 2019

rwuąip?9t?ą

Către SC INSTANT CONSTRUCT COMPANV SA
B-dul Mărăsesti rjr. 28, sector 4

Spre ştiinţă: P54 - Direcţia Gospodărire Locaiă - Serviciul Monitorizare şi
Servicii Spaţii Verzi - B-dui Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

Control -

Referitor Ia lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe
Gflăului nr. ‚ sector 4, Bucureşti

Drumul

Gilăului (drum de pământ),
de Iimita din parte stângă a

nr. 304/2009 privind
Bucureşti, vă facem

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
ExpjJRASCA

Nr. 1259117112531

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1711253/20.022019 şi ia
Direcţia de Mediu cu nr. 1259/21.022019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobflul situat pe Drumul Gflăului
nr 1 S, sector 4, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a
planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale aie deţinătorilor
de reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma
verificării efectuate pe teren în data de 20.03.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa
pe o Iungime de 3,5m, astfei:

• din conducta existentă, subteran, în Drumul
perpendicular, până Ia aproximativ 0,5m faţă
proprietăţfl.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
În urma anaflzării dosawlui, în conformitate cu H.C.G.M.B.

Normeie de protecţie a spaţUior verzi de pe teritoriui Municipiului
cunoscut avizui favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

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

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerU terenuiui Ia starea iniţiaiă.
Nerespectarea celor menţionate în prezentui aviz de speciafltate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.
DJRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPĄ
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V1C79
I I \ S

I / 4, ‚ţ
%.__

Red;PR./3ex.-26.03.2019 prezentul aviz a tost posiat pe site-uI PMB p
pe dala de

I,III %Bd. Reiina Ehsbeta nr 47 nvl ‚y,çtal flÇîfll ‘.prlnr Ç Pi .ni ‚mei flrni5nin





PRIMĂRIA MUNIOPIULUI BUCUREŞ11 ro[ppna2Q)9.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

02. PR 2D19

Către : SC TEHNIC INSTAL GRUP SRL — prin — solicită ridicarea
exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicü nr 44, sector 2

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de apă i racord de canalizare pentru imobilul situat pe
Aleea Buridava nr. ‚ sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B, cu nr 1711320/20.02.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 1260/21.02.2019, prin care solicitaţi avizul de speciaiitate privind
executarea Iucrării: Branşament de apă i racord de canalizare pentru imobiźuż situat pe
Aleea Buridava nr 21-33, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile

indMduale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă
comunicăm că, în urma verificărU efectuate pe teren în data de 20.03.2019, s-a constatat că
lucrarea se va executa pe o lungime de 7m(branament) + 5m (racord), astfel:

din conductele existente, subteran, în carosabilul Aleii Buridava, perpendicular,
până Ia aproximativ 3,5m i 5,5m faţă de Iimta din partea stângă a proprietăţii.
în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

In urma analizării dosarului, în conformitate cu 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe tedtoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se executä Iucrări de defrişare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.
DJRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Nr. 1260/1711320/

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

!ntocmit:
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞfl opţania2q1.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

Ol APR. 2019

Cätre : SC AVI PROD GRUP SRL — prîn — solicită ridicarea
exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poĺigrafiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia iucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobflul situat pe str Izbândei
nr. ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1712188/21.02.2019 şi la
Direcţia de Mediu cu nr. 1317/22.02.2019, prin care soflcitaţi avizul de specialitate privindexecutarea Iucrării: Branşament de gaze natura(e pentru imobilul situat pe str Izbândei
nr 52, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile

individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avtz de traseu emis de ADP sector 1), vă
comunicăm că, în urma verificărU efectuate pe teren în data de 20.03.2019, s-a constatat că
Iucrarea se va executa pe o Iungime de 9m, astfel:

• din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Izbândei, perpendicular, până
)a aproximativ 0,5m faţă de ľmita din partea stângă a proprietăţfl.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 30412009 privind

Normele de protecţie a spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem
cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

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

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerU terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii
DIRECTOR EXECUTW.
Simona-Marianq PÓtA

ii

Nr. 1317/1712188!

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Danîela VOINESCU

Întocmit:

Red:P.RJSex.-26.03.2019 - prezentul aviz a fost postal pe site-uI PMB

pe dala de
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PRIMĂRIA MUNIRULUI BUCUREŞ11 ţojpp<a29).ęu
DIRECŢIA DE MEDIU

02, tPR 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL - prin
Str Ghiocei nr 11, sector 2

Spre ştiinţă:ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobflul sítuat pe str. Av.
Nicolae Velescu nr. ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1716651107.03.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 1771/08.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobflul situat pe str. Av. Nicolae
Veiescu nr 7, sectcr 1, contorm documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile

individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1, avizul
Ministeruiui CulturU nr. )‘ vă comunicăm că, în urma verificărU efectuate pe
teren în data de 20.03.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o Iungime de 9,Sm,
astfeL

• din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Av. Nicolae Velescu,
perpendicular, până Ia aproximativ 0Em faţă de limita din partea dreaptă a
proprietăţii.

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament, din vecinătatea traseului Iucrării.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor de 1 m—1 .5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. ln timpul Iucrărilor constwctorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănire&ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

Tn cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi in timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificăriior ulterioare (24 luni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

Nr. 1771/1716651!

Bd. Rec,na Eűsabeţa nr. 47. cod oastai 05W13. sector 5. Bucuresti. RrwTńnia r,IIl



lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirfl exemplarelor uscate şi suportarea contravalorfl

eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al

execuţiei Iucrărilor menţionate.
Pentru orice modificarea apărută ulteríor emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia

solicitării revizuirfl avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.
La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

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

teritoriul Municipiului Bucuregi, art4, Iit.b.
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,
Simona-MarianaPOPA

29. rIAR. ZI

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit
naPARSCA
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pe data de

I nnin Çliçnhntn nr 47 rnl nnçţal 05fX]fl sednr 5. RucuresU. România



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

a 2. APR 2019
Nr. 190011717990!

CĂTRE,
S.C. AVI PROD GRUP
Strada Ghiocei nr.11, sector 2, Bucuresti

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 BUCUREŞTI
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
os. Electronicü nr.44, sector 2, Bucuresti

romanio2Olą.eu
ľ,)1..c% dk.fltĄť

Referitor Ia Iucrarea: “Extindere conductă de
pe str. Cremenąa sector 2, Bucureşti"

gaze naturale i branamente de gaze

Ca urmare a cererii depuse de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. AVI PROD GRUP
S.R.L., înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1717990/12.03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nrl900/13.03.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea Iucrărh: “Extindere
conductă de gaze naturale i branamente de gaze pe str. Cremeniţa nr.5, sector 2' vă
comunicăm următoarele:

Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr din
emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Extras de carte

Acord de acces Ia sistemul de distribuţie gaze
nr ‚ soluţie de acces nr.

emise de Distrigaz Sud Reţele, Memoriu tehnic, Clasarea notificărfl
nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, Aviz de traseu nr.

emis Administrarea Domeniului Public Sector 2, plan de coordonare avizat
de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de incadrare în zonă), Iucrarea constă în

- realizare extindere reţea de distribuţie gaze naturale cu o conductă montată
îngropat în carosabilul din str. Cremeniţa, din PE 100 SDR11, cu Dn 9Omm i Iungimea L=95m,
care va fi cuplată în conducta de distribuţie gaze naturale RP Dn 9Omm existentă în carosabiluI
din strada Cremeniţa în dreptul imobilelor cu nr . Pozarea conductei propuse se va
executa în carosabilul strazii Cremeniţa, din punctul de cuplare până in dreptul imobilului cu nr.
8, unde va avea CT (conform plan scara 1:500-anexă Ia Certificatul de Urbanism), Din această
conductă se va executa o conductă de gaze naturale nouă1 PE 100 SDR1 1 Dn 63mm în Iungime
de 45 m pozată prin carosabil i în incinta imobilului alimentat, până în în dreptul corpului 2 unde
va avea cap terminal. Traseul de pozare aI conductei noi de gaze naturale va fi prin carosabil, pe
partea nr postale pare.

- realizare 2 bransamente de gaze naturale, din PE 100 SDR11 Dn 63 mm, cu
Iungimea de 4,0 m. Bransamente de gaze naturale propuse se vor racorda in conducta de gaze
Dn 63 mm propusă spre execuţie în incinta.

1.
04.10.2018
funciară de informare nr
naturale nr.
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2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 23.03.2019 s-a constatat faptul că

nue xistă vegetaţie pe traseul Iucrărilor sau in proximitatea acestuia.
In urma analizărH documentaţiei depuse si 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.
Precizăm că in acest aviz a fost eliberat în vederea obţinerii Autorizaţiei de Construire

i in baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de toaletare.
La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de

Urbanism nr. din 04.10.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti i in baza
planului de coordonare.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrărfl ulterior emiterii acestui aviz, aveţi
obligaţia soHcitărü revizuirü 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 valabflitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mpriana POPA

Tntocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

29.MAR 2919

Hed:D.v.J 3ex/29.03.2019 . prezentuL aviz a tost postat pe site-ul PMB
ľittp://wwwmbroflnstitutii/prjmahaĺdirectii/dírectia mediu/avize arboń n consultare/avize wtori in cansultare.nhp
pe data de
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PRIMĂRIA MUNICJRULUI BUCUREŞ11 ropanţa29)9.ęy
DIRECŢIA DE MEOIU

Nr. 11669, 1723, 1931 11687422,1716225, 1718233!

CĂTRE,
E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C. VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L.

Spre ştiínţă:
SC ELECTRICA RACORD INSTAL
Calea Rahovei nr.266-268, corp 61, camera 42/1, sector 5, Bucuresti

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

Referitor Ia ĺucrarea: “Racord electric i amplasare PT Ia imobilul situat în B.dul
Metalurgiei r -‚ sector 4, Bucureşti"

Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUŢ1E MUNTENIA S.A prin S.C. VEGO
CONCEPT ENGINEERING S.R.L., cerere înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1687422/06.12.2018 şi
Ia Direcţia de Mediu cu nr.11669/07.12.2018, completată cu documentaţia înregistrată Ia P.M.B.
cu nr. 1716225/06.03.2019 i nr. 1718233/13.03.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr.
1723/07.03.2019 i nr. 1931/14.03.2019, prin care se soiicită emiterea avizului de specialitate
privind executarea Iucrării: “ Racord electric $ amplasare PT Ia imobilul situat în B.dul
Metalurgiei nr. 13013, sector 4", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr din
19.11.2018 emis de Primăria Sectoruiui 4 Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic,
Fia de soiuţie nr, emisă de E-distribuţie Muntenia, Aviz de traseu
nr emis de Administraţia Străzilor Bucureti, Clasarea notificărfl
nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediuiui Bucureti, Aviz tehnic de
consultanţă preliminară de circulaţie nr.

‚ avize individuale emise de
administratorh reţeleior tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă) Iucrarea constă în

- realizare racord electric subteran din reţeaua de distribuţie 2OKv, în sistem intrare
ieire pe cablul distribuitor între T 4892- T 5070, cablu electric ce va fi interceptat i manonat în
trotuarul din B-dul Metalurgiei

‚ in dreptul terenului beneficiarului, Se vor poza din trotuar, două
cabiuri medie tensiune1 pe un traseu de Iungime 15 mi, până ia PT proiectat. Pozarea cabiurilor
se va realiza în anţ ia adâncimea de 0,9 m i protejat in tub pliabil cu diametrul de 160 mm.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren in data de 21.03.2019 s-a constatat că pe
traseul racordului electric propus nu există vegetaţie.

In urma analizărH documentaţiei depuse i a verificăriior din teren1 în conformitate cu
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normeior de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul
Municipiuiui Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrării menţionate.

Bd. Rena Elisabota nr. 47, cai poştai 050313, sector 5. Bucureşli. RaiánLa Ił I



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

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certiticatul de
Urbanism nr. din 19.11.2018 emis de Primăria Sectorului 4 Bucureşti împreună cu
planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice moditicare apărută în traseul Iucrărü ulterior emiterii acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de inceperea execuţiei Iucrărfl.

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 spaţülor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Întocmit
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

Red;D.v../ Sex./27.03.201 9 prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
hUpJ/w-ww.pmb.roľinstilutii/primaria/directii/díreclia mediu/avize arboń in consultare/avize arbod in consultare.uhp
pe data de
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PRIMĂRIA MUNIcIPIULUI BUCUREŞ11 fo[ppr)ţ929)5ţęu
DIRECŢIA DE MEDIU

05. APR 2013

Către:

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branament de energie electrică pentru imobilului situat pe str. Aiud
nr. ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs,, înregistrată Ia P.M.B. cu nr 1699681/18.01.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 332/21.01.2019, compietată cu documentaţia înregistrată Ia P.M.B.
cu nr 1711339/20.02.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1258/21.02.2019, prin care
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării: „Branament de energie electrică
pentru imobUului situat pe str. Aiud nr. 26, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U.
nr. ‚ a planurilor anexate şi Memoriului tehnic,
Clasarea NotificărU nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu
emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de
20.03.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa pe o Iungime de 36m, astfel:

• din LEA JT existent Ia Iimita dintre imobilul cu nr, 25 i nr, 27 din str. Aiud, continuă,
subteran, prin trotuarul nr. impare al str. Aiud, subtraversează str, Aiud pe trotuarul
nr, pare aproximativ Ia Iimita dintre imobilul cu nr, 28 i nr, 26 din str. Aiud, până Ia
aproximativ 0,5m faţă de Iimita din partea stângă a imobilului alimentat.

• !ără atectarea vegetaţiei existente în aliniament din vecinătatea traseuui ucrării.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor de 1 m—1 .5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane. Cond#ü de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizänd o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul lucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănire&ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajeIor din dotare.

In 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, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

Nr. 332,125811699681,17113391
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Iucrărfl, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorfl
eventualelor prejudicfl produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat aI

execuţiei lucrărilor menţionate.
Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterü prezentului aviz, aveţi obligaţia

solicitărfl revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.
La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, Iit.b.

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

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

DJRECTOR EXECUTIV,
Simona- ariana POPA

Şef Serviciu Avize şi AcorduriĘ \Ç) . Danieia

ŢA Jntocmit:

ÜLAPR 2W9
Red:P.A/3ex.-29.032019 - prezenlul aviz a tost postat pe siIe-uI PMB

pe dala de

Rd Fpnina Elisaheta nr 47. cod eostal O513. sector 5. Ducureşu, Romänia



PRIMĂRJA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 fçąp29J%.ę,y
DIRECŢIA DE MEDIU

O& APR 2619

Către : SC ENERCONSTRUCT SRL — prin — solicită
ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobiĺului situat pe bd. Dimitrie
Pompeiu nr ‚ sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1705912/06.02.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 806/07.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrărfl: „ Alimentarea cu energie electrică a imobUului situat pe bd. Dimitrie
Pompeiu nr 2 A, sector 2", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de

coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm
că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 07.03.2019, s-a constatat că Iucrarea se
va executa pe o Iungime de 940m, asťel:

- Tronsonul 1 — punctul de conexiune 1 —traseul de canalizare se va realiza cu 2
cabluri MT prin sistem intrare-iesire pe distribuitorul PT3610 — PT3895 existent pe Calea
Floreasca în dreptul imobilului cu nr. cadastral 1E236730, continuă prin trotuarul
corespunzător numerelor pare aI Căii Floreasca, până Ia os. Pipera, apoi prin trotuarul nr.
pare aI os. Pipera, până Ia bd. Barbu Văcărescu, în continuare prin trotuarul nr, pare al
acestuia, subtraversează bd. Barbu Văcărescu i str. Gara Herăstrău. Traseul continuă prin
trotuarul nr. pare aI str Gara Herăstrău, până Ia bd. Dimitrie Pompeiu, apoi prin trotuarul nr.
impare aI bd. Dimitrie Pompeiu până în dreptul imobilului cu nr. cadastral 1E201079,
subtraversează bd. Dimitrie Pompeiu apoi continuă prin spaţiul verde, pe partea nr. pare aI
bd. Dimitrie Pompeiu până Ia noul PC proiectat în subsolul tehnic aI clădirii alimentate.

- Tronsonul 2 — punctul de conexiune 2 — traseul de canalizare se va realiza cu un
cablu MT din PT4728 existent în incinta imobilului cu nr. cadastral 1E236666 (Raiffeisen
Bank), continuă pe drumul de servitute cu nr. cadastral IE258617 până Ia bd. Barbu
Văcărescu, apoi prin trotuarul nr. pare aI acestuia până Ia zona de subtraversare a
tronsonului 1, având traseu comun cu tronsonul 1.

- subtraversarea bd. Barbu Văcărescu se va realiza prin foraj orizontal dirijat.
• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament i platbandă din vecinătatea traseului

Iucrărfl.
Tn timpul executărU acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane. Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrărfl, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. Tn timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau

Nr. 80611705912/
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altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborfl din vecinătatea sa şi în timpui execuţiei poate f] secţionat sistemul
radicular aI acestora1 defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazui în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
Iucrării, veţi avea obflgaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat aI
execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterH prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirfl avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerfl terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, Iit.b.

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

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Maçiana POPďt.

ŞefSewiciu Avize şi Acorduri
DţRECÎIA Daniela VOINESCU

‘ \ DE MEDŁUVJ

Întocmit:
EflA

02 AFR 2W9
Red:RR./3ex.-29.03.2019 - prezentul aviz a ĺost postat pe síte-uI PMB

pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2űl9.eu

05. APR 2019
Către : SC Ascorp Reţele Electrice SRL — prin

pentru sc E-Distribuţie Muntenia SA

Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospođărire Locală - Serviciul Monitorizare şi
Servicii Spaţii Verzi - B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

Control -

Referitor Ia Iucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobflului situat pe str. Acţiunii
nr. ‚ sector 4, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1706229107.02.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 869/08.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specíalitate privind
executarea Iucrărfl: ‚Alimentare cu energie electńcă a imobilului situat pe str Acţiunii
nr 87-89, sector 4", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile

individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4, avizul
Ministerului Culturii nr. )‘ vă comunicăm că, in urma verificării efectuate
pe teren în data de 07.03.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa pe o Iungime de
14m (lOm coborâre de pe stâlp + 4m subteran), astfel:

• din LEA JT existent în dreptul imobilului alimentat, prin trotuarul str AcUunH,
subteran, până aproximativ 20m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizării dosarului, 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 favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.

Pentru orice modifcare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirU acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, lit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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 emiterU.

DIRECTOR EXECUTIV, Şef Serviciu Avize şi Acordufl
Simona-Mari na POPA"Zy Daniela VOINESCU
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PR]MĂRIA MUNICIflULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

rÇ.?TP!?

5 APR 2019

Către SC BEP LIGHT ENERGY SRL - prin
exemplarului de Ia registratura PMR

— solicită ridicarea

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1
PS5 — Direcţia Generală Operaţiuni - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str Fabrica de Chibdtuń nr 9-11, sector 5

Referitor Ia lucrarea: Alimentare
str Dr Constantin Severeanu nr

cu energie electrică a imobilului
sector 5, Bucureşti

cu adresa

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1690462/14.12.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 11809/17.122018, completată cu documentaţia înregistrată Ia
P.M.B. cu nr. 1708824/13.02.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1061/14.02.2019, prin care
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrărü: „Alimentare cu energie electrică a
imobUului cu adresa str Dr Constantin Severeanu nr 10, sector 5", conform documentaţiei
depuse (C.U. nr. ‚ a planurilor anexate şi Memoriului tehnic,
Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureşti, PIan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia
Străzilor, aviz de traseu favorabil emis de ADP sector 5), vă comunicăm că, în urma
verificării efectuate pe teren în data de 07.03.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa
pe o Iungime de 345m, astfeL

• din PT1935 existent pe os. Panduri nr. 20 (spital), prin trotuarul nr. pare aI sos.
Panduri, apoi prin trotuarul nr, pare al str. Dr. Constantin Severeanu, până Ia limita
din partea stângă a proprietăţii.

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniamentul din vecinătatea traseului Iucrării.
Tn timpul executărfl acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor de 1 m—1 .5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane. Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. ln timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul in 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 al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Itt

Nr. 1061,1180711708824,1690453/
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Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaU în apropierea traseului
Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirfl exemplarelor uscate şi supodarea contravalorii
eventualelor prejudicü produse prin prăbuşirea acestora.

Având in vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat aI
execuţiei Iucrărilor menţionate.

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

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, arŁ4, Iit. b.

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

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Męriana POPA

\Nj1 uLÚ,k Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

rąjpą1a2019.eu

J' RÍIĺ. LUW

Către : SC BEP LIGHT ENERGY SRL - prin
exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul
Servicii Spaţii Verzi - B-dulMetalurgieinr. 12-18, GrandArena,

— solicită ridicarea

Monitorizare şi Control -

et. 1, sector 4

Referitor ĺa Iucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobUului cu adresa str David IIie
nr ‚ sector 4, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1690465/14.12.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 11810117.12.2018, compietată cu documentaţia mnregistrată ia
P.M.B, cu nr 1708826/13.02.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1062/14.02.2019, prin care
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrărfl: “Alimentare cu energie electrică a
imobilului cu adresa str. David IIie nr. 7, sector 4", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planuriior anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea
Notificărfl nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan
de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în
urma verificării efectuate pe teren în data de 07.03.2019, s-a constatat că Iucrarea se va
executa pe o Iungime de 120m, astfel:

• din PTZ1O16 situat în str. Dumitru Minca, continuă prin trotuarul str. Dumitru Minca,
subtraversează str. Rămăsagului i str. David IIie, apoi prin trotuarul nr. impare aI
str. David iiie, până ia aproximativ lm faţă de ľmita din partea stângă a proprietăVi.

• fără afectarea vegetaţiei existente din vecinătatea traseului Iucrării.
Tn timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor de 1 m—1 .5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane. Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului iucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicuiar aI materialului dendrologic. Tn timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utiiajeior din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" în scopui menţinerii
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular aI acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Nr. 1062,1181011708826,16904651

Bd. Regina Elisabow nr 47, cod poştal 050013, sector 5. Bucureşd, Románia



Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicfl produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat aI
execuţiei lucrărilor menţionate.

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirU avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

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,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2Oi9.eu

Nr. 1063,9544,11879l1708829,1664028,16904751

Către : SC BEP LIGHT ENERGY SRL - prin
exemplarului de Ia registratura PMB

05.APR. 20;9

— solicită ridicarea

Spre ştiinţă:
Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6
Intrarea LL Av. Caranda Gheorghe nr 9, sector 6

Referitor Ia Iucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobflului cu adresa str Drajna
nr ‚ sector 6, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1664028/26.09.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 9544/27.09.2018, completată cu documentaţia înregistrată Ia
P.M.B. cu nr. 1690475/14.12.2018, 1708829/13.02.2019 şi ia Direcţia de Mediu cu nr.
11879118.12.2018, 1063/14.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Alimentare cu energie electrică a imobflului cu adresa str Drajna
nr 3A, sector6", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.
planurilor anexate şi Memońului tehnic, Ciasarea Notificării nr, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de coordonare reţele edilitare, aviz emis
de ADPDU sector 6), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de
07.03.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa pe o Iungime de lOOm, asťel:

• din cablurile T5107 i T10067 existente în trotuarul str. Drajna viz-a-viz de nr. 16, 18
din str. Drajna (drum de pămănt, neasfaltată total), continuă pe str. Drajna pe partea
imobilelor cu nr. impare, până Ia aproximativ lOm faţă de Iimita din partea dreaptă a
proprietăţU.

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniamentul din vecinătatea traseului Iucrării
(3ex. Acer sp. artar O 30-7Ocm, h 10-12m).
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor de 1 m—1 .5m, conform prevederiIor 5!? 8591/1997 Reţele edilitare
subterane. Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului IucrărU, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. Tn timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănireaĺruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

ln 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, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Iůi iIBd. Regina Elisabeta nr 47, cod poştal 050013, sectar 5, Bucureşd, Rornâna



Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI

metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii

meteo nefavorabile.
Precizăm că in cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea

Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

Iucrării, veţi avea obflgaţia înlocuirH exemplarelor uscate şi suportarea contravalorií

eventualelor prejudicfl produse prin prăbuşirea acestora.
Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat aI

execuţiei Iucrărilor menţionate.
Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia

solicitării revizuirU avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.
La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

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

teritoriul Municipiului Bucureşti, ar[.4, Iit.b.
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 emiterfl.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mar(ana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Q\\

\
$.s\C LJ Daniela VOINESCU
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PRIMĂRIA MUNICJPIULUI BUCUREŞ11 romanio2Ol9.eu
DIRECTIA DE MEDIU

CĂTRE,
S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
os. Electronicii nr.44, sector 2, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: Branament de gaze naturale pe str. Lehliu ‚ sector 2,
Bucureti"

Ca urmare a cererii depuse de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., inregistrată Ia
RM.B. cu nr.1710004/18.02.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.1167/19.02.2019, prin
care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: “Branament
de gaze naturaie pe str. Lehhu nr. ‚ sector 2, Bucuresti", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din
166.11.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract
de vânzare cumpărare autentificat cu nr ‚ Aviz tehnic de racordare
nr. emis de Distrigaz Sud Reţele, Memoriu tehnic, Aviz
nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 2, Clasarea
notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti,
avize individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare: Distrigaz Sud Reţele, Apa
Nova SA, E-Distribuţie Muntenia, Luxten, Telekom Romania, Netcity-Telecom, plan de
încadrare in zonă), Iucrarea constă in

- realizare branament de gaze naturale, redusă presiune, din PE 100 SDR
11, Dn 32 mm, cu Iungimea fiecărui branament de 3 m (2m + 1 m reiser) i a postului de
reglare-măsurare aferent. BranamentuI proiectat se vor racorda la conducta de gaze
naturale, redusă presiune, PE 100 SDR 11 Dn llOmm, existentă in carosabilul din str.
Traseui de execuţie a Iucrărilor se va realiza parţial în carosabil i în trotuarul aferent
imobilului alimentat, spre limita dreapta a proprietăţii.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 20.03.2019 s-a constatat
că în proximitatea traseului Iucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuti.

ln 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 execuţiei lucrării
menţionate.

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

Nr. 1167117100041 05. APR 2019
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Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul

de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiuĺui Bucureşti

împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.
Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterfl acestui aviz,

aveţi obligaţia solicitării revizuirfl acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de

acordul administratorului domeniu(ui pub(ic în care se speciřică condiţiile de lucru pe timp

friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB 220/19.04.2018 privind
aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastwctură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti'.

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 spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

• DIRECTIA
\ DE MEDIU

*7.
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Daniela VOINESCU
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PRIMĂRIA MUNIP1ULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU
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Nr. 1262117113341 V.5. 4FF?. 2019

CĂTRE,
S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L.

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

Referitor Ia Iucrarea: “Extindere conductă de gaze naturale
naturale pe str. Cărlibaba nr.43, sector 5, Bucureşti"

.şi branamente de gaze

drai iI

Ca urmare a cererii depuse de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prín S.C. GENERAL MPM
IMPEX S.R.L., inregistrată Ia P.M.B. cu nr.1711334/20.02.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.1262/21.02.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea Iucrării: “Extindere
conductă de gaze naturale i branamente de gaze naturaie pe str. Cărlibaba nr. ‚ sector 2'
vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certilicat de Urbanism nr. din
28.06.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti impreună cu p!anul anexă, Contract de
vânzare-cumpărare aut. cu nr. Acord de acces Ia
sistemul de distribuţie gaze natura)e nr. i so)uţie de acces nr.

de Distrigaz Sud Reţele, Memoriu tehnic, Clasarea notificărh
nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, Aviz de traseu nr.

emis Administrarea Străzilor Bucuresti, Aviz nr. emis de
Comisia Tehnică de Circulaţie — PMB, plan de coordonare avizat de administratorh reţelelor
tehnico-edilitare, plan de incadrare în zonă), Iucrarea constă în

- realizare extindere reţea de distribuţie gaze naturale cu o conductă din PE 100
SDR1 1, cu Dn 125mm, pe o Iungime L=32m, montată ingropat în carosabilul din str. Cărlibaba,
care va fi cuplată în conducta de distribuţie gaze naturale RP Dn 1 25mm existentă în carosabilul
din strada Cărlibaba, în dreptul imobiiului cu nr. 49. Traseul conductei propuse va străbate
carosabilul strazii menţionate, din punctul de cuplare până în dreptul imobilului cu nr. 43, unde va
avea CT (conform plan scara 1 :500-anexă Ia Certificatul de Urbanism).

- realizare branament de gaze naturale, din PE 100 SDR1 1 Dn 32 mm, cu Iungimea
de 5,0 m. Branamentui de gaze naturale propus se vor racorda în conducta de gaze Dn 125mm
propusă spre execuţie în carosabil. Traseul de pozare a branamentuIui de gaze naturale va
traversa parţial carosabilul i trotuarul, în dreptul imobilului cu nr. din str. Cărlibaba, Ia distanţa
de aprox 4m de Iimita dreapta a propríetăţii.

Bď Rena Eksabeta nr. 41. cod poş!aI 050013, sector 5, Bucumşli. Románia



2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 21.03.2019 s-a constatat faptul că

nue xistă vegetaţie pe traseui Iucrărilor sau în proximitatea acestuia.
in urma anahzării documentaţiei depuse i a verificăriior 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 execuţiei iucrării menţionate.

Precizăm că ?n acest aviz a fost eüberat in vederea obţinerii Autorizaţiei de Construire

i în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de toaletare.
La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Prezentul aviz este emis in baza şi cu respectarea celor specificate in Certificatul de

Urbanism nr emis de Primăria Municipiului Bucureşti i in baza

planului de coordonare.
Pentru orice modificare apărută în traseul IucrărH ulterior emiterii acestui aviz, aveţi

obligaţia solicitării revizuirH acestuia înainte de inceperea execuţiei Iucrărü.
Nerespectarea celor menţionate in 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 Normeior de protecţie a spaţiilor

verzi de pe teritoriui Municipiuiui Bucvreşti.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA,

Întocmit,
ef Serviciu Avize ş Acorduri

Daniela VOINESCUs
DZ PR. 2a;9
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05, ÁPR. 2019

Spre ştiinţă:
PS5 — Admninistraţia Domeniului Public Sector 5
Str, Fabrica de Chibdturi nr 9-11, sector 5

• din conducta existentă în carosabilul intr. Ciolpani din
nr. 16-18, prin carosabil, până Ia aproximativ 0,5m faţă
dreaptă a imobilului nr. 20 din intr. Ciolpani.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
ĺn urma analizărU dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B.

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

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

Nr. 1263117113321

Către: SC GENERAL MPM IMPEX SRL — solicită ridicarea exemplarelor de Ia
registratura PMB

Referitor Ia Iucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale .i branamente pe
intr. Ciolpani ( fosta intr Tiparniţei), sector 5, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1711332/20.02.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 1263/21.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea IucrărU: „Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale I branamente pe
intr. Cioipani ( fosta intr. Tiparniţei )‘ sector 5", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea
Notificărfl nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu favorabil
emis de ADP sector 5), vă comunicăm că1 în urma verificării efectuate pe teren în data de
25.03.2019, s-a constatat că ucrarea se va executa pe o Iungime de 19,3m, astfel:

dreptul imobfl
de Iimita din

ului cu
partea

nr. 304/2009 privind
Bucureşti, vă facem

aviz, aveţi obligaţia

La flnalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerfl terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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

DIRECTOR EXECUTIV, Şef Sewiciu Avize şi Acorduri
Simona-Mariana POPA Daniela VOINESCU

Đâ. \
‘î'Ą JJ Intocmit:

..4Ií

ERASCA

Red:P.Rj3ex.-O1 .04.2019 - prezentul aWz'aj&s( ostat pe site-ul PMB —

pe dala de 0,24PR 20:9
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PRMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU
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Nr. 1265/1711318/ Uh APR 209
Către : SC GENERAL MPM IMPEX SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia
registratura PMB
Spre ştiinţă: Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6
Jntrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6

Referitor Ia Iucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale i bran.şamente pe
drumul de senätute nr cadastral 1E210381 ce intersectează Drumul BeĺuguIui, sector 6,
Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1711318/20.02.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr 1265/21.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind

> executarea Iucrării: „Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale i branamente pe
LJ drumul de servitute nr. cadastral 1E210381 ce intersectează Drumul BekşuguluĄ sector 6",

conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a planurilor
anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia
pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de coordonare reţele edilitare, aviz emis de
ADPDU sector 6), vă comunicăm că, în urma verificărU efectuate pe teren în data de
20.03.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa pe o Iungime de 109m, astfel:

• din conducta existentă în Drumul Belsugului (drum de pământ) Ia intersecţie cu
str Viscolului, continuă pe str. Viscolului, apoi pe drumul de servitute, până Ia Iimita din
partea stângă a imobilului cu nr. 155 D din Drumul Ciorogârla.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
b urma analizărfl dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B.

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului
solicitărU revizuirfl acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea iucrăriĺor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana

V/I/' fl bV / ‘ż tą'OTIĄ I
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nr. 304/2009 privind
Bucureşti, vă facem

aviz, aveţi obligaţia

Şef SeMciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

!ntocmit:
EoxPARASCA

Red:PR/3ex.-O1.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
pe data de
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DIRECŢIA DE MEDJU

CĂTRE,
S.C. ENGIE ROMANIA S.A.
pri n
S.C. FAVEO CQNSULTING S.R.L.

Spre ştünţă: -

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

Referitor ĺa Iucrarea: “Extindere conductă de gaze naturale i branamente de gaze
naturale pe str. Nandru I pe teren cu ‚ sector 5, Bucuretľ'

Ca urmare a cererii depuse de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. FAVEO
CONSULTING S.R.L., înregistrată Ia P.M.B. cu nr.171 1305/20.02.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.1266121.02.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea Iucrării: “Extindere
conductă de gze naturale i branamente de gaze naturale pe str. Nandru .şi pe teren
cu ‚ sector 5", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din
04.10.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de
vânzare-cumpărare aut. cu nr. “, Acord de acces Ia
sistemul de distribuţie gaze naturale i soluţie de acces nr.

emise de Distrigaz Sud Reţele, Memoriu tehnic, Aviz nr.
emis de Primăria Sectorului 5 Bucuresti, Clasarea notificărü nr emisă de

— Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, Aviz de traseu nr. emis
Administrarea Străzilor Bucuresti, Aviz nr. emis de Comisia Tehnică de
Circulaţie — PMB, avize individuale emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de
incadrare în zonă), Iucrarea constă în

- realizare extindere reţea de distribuţie gaze naturale cu o conductă din PE 100
SDR11, cu Dn 125mm, pe o Iungime L=lOm, montată îngropat in carosabilul din str. Nandru,
care va fi cuplată în conducta de d(stribuţie gaze naturale RP Dn 1 25mm existentă in carosabilul
din strada Nandru i o altă conductă de gaze naturale PE 100 SDR11 Dn 63mm in Iungime de
63m, montată ingropat conform plan anexă Ia Certificatul de Urbanism. Traseul conductei
propuse va străbate carosabilul strazii menţionate, din punctul de cuplare până in dreptul
imobilului cu nr.18 i apoi pe terenul imobilului cu nr, 18 din str. Nandru, unde va avea CT
(conform plan scara 1:500-anexă Ia Certificatul de Urbanism).

- realizare branament de gaze naturale, din PE 100 SDR1 1 Dn 32 mm, cu lungimea
de 2,0 m. BranamentuI de gaze naturale propus se vor racorda în conducta de gaze Dn 63mm
propusă spre execuţie pe terenul imobilului alimentat.

I,e i!

Nr. 1266/1711305/ U.5.R 20;9
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2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 21.03.2019 s-a constatat faptul că

nu există vegetaţie pe traseul Iucrărilor sau în proximitatea acestuia.
ln urma analizării documentaţiei depuse i a verificărilor 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 execuţiei Iucrării menţionate.

Precizăm că in acest aviz a fost eliberat în vederea obţinerii Autorizaţiei de Construire

ş in baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de toaletare.
La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerü terenului Ia starea iniţială.
Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de

Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu

planul anexă.
Pentru orice modificare apărută in traseul Iucrării ulterior emiterH acestui aviz, aveţi

obiigaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de inceperea execuţiei lucrării.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art4, Iit. b)

din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţfllor

verzi de pe terítoriul Municipiului Bucureşti.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mari na POPA

ĺntocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

Red:Dv../ Sex./O1 .04.2019 prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB fl ť\ Ą DD 20'9
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PRIMĂRJA MUNICIAULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

APR. ZU;.Y

Către SC APA NQVA SA
Str Tunań nr 60 A, clădirea tefan ceI Mare, eL 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicü nr 44, sector 2

Referitor Ia Iucrarea: Mutarea racordului de can&izare existent pe str. Drăguin Deleanu
nr. ‚ sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1711973/21.022019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 1313/22.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Mutarea racordului de canalizare existent pe str Drnguin Deleanu
nr 1 A, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a
planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurilé individuale ale deţinătorilor
de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma
veriflcării efectuate pe teren în data de 20.03.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa
pe o Iungime de 17m, astfel:

• din conducta existentă in carosabilul str. Drăguin Deleanu din dreptul imobilului cu
nr. 3, prin carosabilul str. Drăguin Deleanu, până Ia aproximativ Iimita din partea
stângă a proprietăţii.

• fără afectarea vegetaţiei existente în platbanda din vecinătatea traseului IucrărU.
În timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arboriior de lm—1.5m, conform prevederilor SR 6591/1997 Reţele ediiitare
subternne. Condiţü de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrărh, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor 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, defrişarea arborilor in cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei soflcitări punctua)e.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirfl exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

.aOĄ

Nr. 1313/1711973/

Bd, Regina Elisabeta nr 47. taI 050013. sedor 5, Bucumşti, România



Având În vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat aI
execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterU prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirfl avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform RC.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, Iit.b.

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,
Simona-Ť4ariana POM

Şef Serviciu Avize şi Acordufl
- / Daniela VOINESCU

.Ě:
*1

P7
Intocm,t:

jaPARASCA

ea,pR 719
Ređ:P.RJ3ex-0I.04.2019 - prezentul aviz a fast postat pe site-uI PMB

pe data de

Bd, Regina Elisabeta nr 47. d poştal 050013. sedor 5, Bucureşt, România I



61*1t

PRIMĂRIA MUNICIRULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2Ol9.eu

situat pe str G-ral

Nr. 1318117121931 U5, APK ZÍJ?J

Către SC AVI PROD GRUP SRL — solicită ridicarea exemplaruiui de Ia registratura
PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul
Alexandru Cernat nr ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., inregistrată Ia P.M.B, cu nr 1712193/21.02.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr 1318122.02.2019, prin care solicitaţi avizul de speciaHtate privind
executarea Iucrării: Branşament de gaze naturas'e pentru imobilul situat pe str G-ral
Alexandru Cemat nr 11, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planuri)or anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea
Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,
Avizelelacordurile individuae ale deţinătorilor de reţee edilitare, aviz de traseu emis de
ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificărfl efectuate pe teren in data de
20.03.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa pe o Iungime de 12m, astfei:

• din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. G-ral Alexandru Cernat,
perpendicular, până Ia aproximativ 4,3m faţă de Iimita din partea dreaptă a
proprietăţii.

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniamentul din vecinătatea traseului Iucrării.
În timpul executărfl acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor de lm—1.Sm, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane. Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adapta!ă condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor 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, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi supor[area contravalorfl
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Bd. Regina Ebsabeia nr 47, taJ O5I3, sedor 5, Buanşb, Rnânia I Il



Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat aI

execuţiei Iucrărilor menţionate.
Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia

solicitărü revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.
La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerfl terenului Ia starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr. 304i2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe

teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, IiĹb.
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 emiterU.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-MarJ na POPA47-9

DIRECTIA \

DE MEDţU :
* Întocmit:

Exp. Roxana PARASCA

G. APR. 2D9
Red:P.R.Í3ex,-02.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe she-uI PMB

pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

rçmppPJ2:ęy

Nr.1478/ 1713318/ 9•5gp 2019

CĂTRE,
S.C. ENGIE ROMANIA S.A.
Bulevardul Mărăsesti nr.4-6, sector 4, Bucuresti
prin
S.C. ANTOPREST ACTIV S.R.L.
Strada Afíuentului nr.10, sector 1, Bucuresti

Spre ştiinţă:
PRIMARIA SECTORULUI SECTOR 4
DIRECŢIA GOSPODĂRIRE LOCALĂ SECTOR 4
B-dul Metalurgiei nr.12-18, Grand Arena, et.1, sector 4, Bucuresti

Qbiectul Iucrării: ReabiIitare reţea distribuţie gaze naturale R.P. (în viitor M.P.),
cu conducte i instalaţü de racordare MP din PE 100 SDR 11, pe alei aferente
bioc 1, bloc 2, bloc 7, bloc 8 de pe .Şos. OItenUei, sector 4, Bucureşti"

1. conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.
din 13.072018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti impreună cu planul anexă,
Memoriu tehnic, Clasarea notificărfl nr, emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bucureti, Aviz nr. emis de Primăria Sector 4,
Aviz de traseu nr. emis de Primăria Sector 4 — Direcţia
Gospodărire Locală, temă de proiectare nr, emisă de Distrigaz Sud
Reţele-Engie, plan de coordonare avizat de administratorii reţelelor edilitare, plan de
încadrareîn zonă), Iucrarea constă în:

• Inlocuirea conductelor de gaze naturale existente cu conducte din PE100
SDR 11, cu Dn 9Omm i Iungimea de 336m, cu racord Ia conducta RP Dn 9Omm,
existentă pe strada Vestitorului (PC1), Ia conducta din PE Dn 125mm, RP- existentă
pe str. Inului (PC2) i respectiv, Ia conducta din PE Dn 125mm, RP — existentă pe str.
Secarei. Traseul conductei de gaze naturale propuse va străbate aleile de acces
aferente blocului 1, bloc 2, bloc 7 i bloc 8 de pe os. Olteniţei, conform plan anexă Ia
Certiticatul de Urbanism;

I i tI

Referitor Ia cererea depusă de S.C. ENGIE
ANTOPREST ACTIV S.R.L., înregistrată Ia P.M.B. cu
Direcţia de Mediu cu nr.1478/27.022019, prin care
priv(nd executarea Iucrării" Reabiiitare reţea distribuţie
M. P.), cu conducte i instalaţű de racordare MP din PE
bloc 1, bloc 2, bloc 7, bloc B de pe os. Qlteniţei, sector
următoarele:

ROMANIA S.A. prin S.C.
nr.1713318/26.02.2019 şi Ia

se solicită emiterea avizului
gaze naturale R.P. (mn viitor
100 SDR 11, pe alei aferente
4, Bucure.ti", vă comunicăm
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Înlocuirea unui număr de 16 branamente de gaze naturale existente,
aferente bloc 1, bloc 2, bloc 7 i bloc 8 de pe os. Olteniţei. Conducta i
branamentele propuse se vor executa pe domeniul public, în anţ Ia adâncimea de
0,9 m. Lungimea bransamentelor înlocuite va fi de 124m.

Lungimea totală a conductelor de gaze naturale propuse spre înlocuire este

de 460m.

2. la verificarea în teren efectuată în data de 28.03.2019 s-a constatat că:
- traseul Iucrărilor de înlocuire a conductelor de gaze naturale se va

executaeprin aleile aferente bloc 1, bloc 2, bloc 7 i bloc 8 de pe os. Olteniţei.
Traseul branamentelor înlocuite se va executa prin carosabil, asfalt i spaţii

verzi aferente bloc 1, bloc 2, bloc 7 i bloc 8 de pe os. Olteniţei, spaii verzi în care
există vegetaţie i arbori plantaţi.

In 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 tacem cunoscut avizul
favorabil condiţionat execuţiei Iucrării menţionate, astfel:

- Execuţia lucrării se va face numai în prezenţa unui reprezentant al
Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, având obligaţia
anunţării direcţiei noastre cu 5 zile înainte de începerea Iucrării, Ia tel. 0211305.55.00,
interior 4108.

- In proximitatea arborilor existenţi în spaţUle verzi de pe traseul
branamenteIor ce vor fi Înlocuite - menţionate mai sus, săpătura se va executa
manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă
sistemulradicular al materialului dendrologic.

- ln timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia cel puţin 1 m
— 1,5 m faţă de arbori/arbuşti, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane.
Condiţii de amplasare.

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

In cazul in care nu sunt respectate condiţflle menţionate, materialul
dendrologic poate fi pus în pericol de prăbuire prin dezrădăcinare, situaţie în care nu
suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului
dendrologic, Dacă Ia verificările ulterioare (12 Iuni de la finalizarea Iucrărfl) se
constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării,
aveţi obligaţia înlocuirfl exemplarelor uscate şi supodarea contravalorü eventualelor
prejudicfl produse prin prăbuşirea acestora.

In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de toaletare, iar
Ia finalizarea Iucrărfl aveţi obligaţia aducerü terenului Ia starea iniţială.

Dacă în timpul execuţiei Iucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea
sistemului radŕcular aI arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanţei
minime de 1,0 faţă de arbori), existând riscul secţionării acestuia1 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 compensarea celui defriat).

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în
Certificatul de Urbanism nr.474R11633666 din 13.07.2018 emis de Primăria
Municipiului Bucureşti i in baza planului de coordonare avizat de administratorii
reţelelor tehnico-edilitare. Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrărfl ulterior
emiterU acestui aviz, aveţi obligaţia solicitărfl revizuirii înainte de începerea execuţiei
Iucrării.
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Înainte de începerea ucrăriIor, beneficiarul avizului are obligaţia întiinţării
asociaţiilor de proprietari/Iocatari asupra realizăhi Iucrărilor.

Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării sunt răspunzători de execuţia
Iucrăriior i de respectare condiţfllor din prezentul aviz.

Nerespectarea celor menţionate in 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 Municipiuiui Bucureşti.

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

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana PpPA
? -

i.

O *

*

Întocmit,

ef Serviciu Avize i Acorduri
Daniela VOiNESCU

201fl
Red:D.V../ 4ex./01 .04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primari&directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbod in consultare.
a
pe data de
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PRIMĂRIA MUNIflULUI BUCUREŞ11 onpna29J.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

CĂTRE,
S.C. ENGIE ROMANIA S.A.
Bulevardul Mărăsesti nr.4-6, sector 4, Bucuresti
p ri n
S.C. ANTOPREST ACTIV S.R.L.
Strada Afluentului nr.1O, sector 1, Bucuresti

Spre ştiinţă:
PRIMARIA SECTORULUI 3
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE
Strada Intr. Odobesti nr.5-7, sector 3, Bucuresti

Obiectul Iucrării: “Reabilitare reţea dîstribuţie gaze naturaie R.P. pe str. Meşterul
Manoie, str, Ion Păunescu PaItin, alei, parcări i spaţii verzi aferente, sector 3,
Bucureti, cu conducte .pi instalaţii de racordare din PE 100 SDR 11"

Referitor Ia cererea depusă de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C.
ANTOPREST ACTIV S.R.L., înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1713888/27.02.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.1523/28.02.2019, prin care se solicită emiterea avizului
privind executarea Iucrării"Reabilitare reţea distribuţie gaze naturale R.P. pe str.
MeteruI Manole, str, Ion Păunescu Paltin, alei, parcări .şi spaţii verzi aferente, sector
3, Bucure.gi, cu conducte i instalaţü de racordare din PE lťJO SDR 11", vă
comunicăm următoarele:

1. conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.
din 28.11.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă,
Memoriu tehnic, Clasarea notificărU nr, emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bucuresti, Aviz de traseu nr. emis de Primăria
Sector 3—Direcţia Servicii Publice, Aviz nr. emis de Primăria
Sectorului 3 Bucuresti, Tema de proiectare nr. — Distrigaz Sud
Reţele, plan de coordonare avizat de administratorii reţelelor edilitare, plan de
încadrare în zonă), Iucrarea constă în:

Înlocuirea reţelei de gaze naturale pe str. MeteruI Manole, str. Negoiu i
str, Ion Păunescu Paltin cu conducte i instalaţii de racordare din PE1 00 SDR1 1 cu
Dn 63mm, Dn 9Omm, Dn 125mm, Dn lBOmm pe un traseu: prin carosabilul str. Ion
Păunescu Paltin, carosabil, alei i parcaje auto pe str. MeteruI Manole, alei de acces
din str. Negoiu, precum i prin spaţiile verzi aferente blocurilor D11, D10, D15, D9,
D17 din str MeteruI Manole. Montarea conductelor se va realiza în anţ deschis
realizat prin săpătură cu Iăţimea de 0,6 m I Ia adîncimea de 0,9m. Lungimea
conductelor de gaze naturale înlocuite va fi de 638m.

Nr.15231 1713888! &&‘Af. 2O9
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• Tnlocuirea unui de 27 bransamente cu bransamente realizate din conducte
de HDPE100 SDR 11, cu Dn 63mm i Dn 32mm, Iungimea totală a conductelor de
branament înlocuite va fi de 21 6m.

2. Ia verificarea în teren efectuată în data de 28.03.2019 s-a constatat că
- traseul Iucrărilor de înlocuire a conductelor de gaze naturale i branamente

se va executa prin carosabil, trotuar, spaţii verzi aferente biocurilor 09, D10, D11,
D15 i D17 din str. MeteruI Manole, spaţii verzi în care există arbori/arbuti
plantaţi, gard viu.

Faţă de materialul dendrologic aflat în proximitatea Iucrărilor, se va păstra
distanţa minimă de min. lm prevăzută în normativele în vigoare.

in urma analizărU documentaţiei depuse I a verificărilor din teren, în
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a
spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiuiui Bucureşti, vă facem cunoscut avizul
favorabil condiţionat execuţiei Iucrării menţionate, astfel:

- Execuţia Iucrării se va face numai în prezenţa unui reprezentant aI
Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, având obligaţia
anunţării direcţiei noastre cu 5 zile înainte de inceperea Iucrării, Ia tel. 0211305.55.00,
interior 4108.

- In proximitatea arboriIor/arbutiIor existenţi în spaţUie verzi traversate de
traseul conductelor de gaze propuse - menţionate mai sus, săpătura se va executa
manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă
sistemul radicular aI materialului dendrologic.

- In timpul iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) ia ceI puţin 1 m
— 1,5 m faţă de arbori/arbuşti, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane.
Condiţii de amplasare.

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

In cazul în care nu sunt respectate condiţiiie menţionate, materialul
dendroiogic poate fi pus în pericoi de prăbuire prin dezrădăcinare, situaţie în care nu
suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materiaiului
dendroiogic, Dacă Ia verificările ulterioare (12 Iuni de Ia finalizarea Iucrărfl) se
constată uscarea sau prăbuşirea materiaiuiui dendrologic aflat pe traseul Iucrărfl,
aveţi obligaţia înlocuirfl exemplarelor uscate şi supońarea contravalorii eventualelor
prejudicfl produse prin prăbuşirea acestora.

În baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de toaletare, iar
ia finalizarea Iucrărfl aveţi obligaţia aducerfl terenului ia starea iniţială.

Dacă în timpul execuţiei iucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea
sistemului radicular ai 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 punctuaie (defriare care va implica piantarea de material
dendrologic în compensare).

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în
Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria
Municipiului Bucureşti si in baza planului de coordonare avizat de administratorii
reţelelor tehnico-edilitare.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz,
aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei Iucrării.
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Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării sunt răspunzători de execuţia
Iucrărilor i de respectare condiţiilor din prezentul aviz.

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 spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana P0 A

DIRECTIA
DEMEiJU

*

c

Întocmit,

ef Serviciu Avize i Acorduri
Daniela VOINESCU

O .APR, 2019
Red:D.v../ 4ex.102.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
htip://www.pmb.rofinstitutiiţprjmarîaJdirectjUdirectja mediu/avize arboń in consultare/avize arboh in consultare.

pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIRULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr.1524! 1713890!
2O9

CĂTRE,
S.C. ENGIE ROMANIA S.A.
Bulevardul Mărăsesti nr.4-6, sector 4, Bucureti
p ri n
S.C. ANTOPREST ACTIV S.R.L.
Strada Afluentului nr.10, sector 1, Bucuresti

Spre ştUnţă:
PRIMARIA SECTORULUI SECTOR 5
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 5
Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-1 1, sector 5, Bucuresti

Obiectul Iucrării: “Reabifltare reţea distribuţie gaze naturale strada Dimitrie
Grecescu, sector 5, Bucuresti, cu conducte .şi instalaţii de racordare MP din PE
100SDR 11"

Referitor a cererea depusă de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C.
ANTOPREST ACTIV S.R.L., înregistrată Ia P.M.B. cu nr.17113890/27.02.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.1524/28.02.2019, prin care se solicită emiterea avizului
privind executarea Iucrării “ Reabilitare reţea distribuţie gaze naturaĺe strada Dimitrie
Grecescu, sector 5, Bucuresti, cu conducte i instalaţü de racordare MP din PE 100
SDR 11", vă comunicăm următoarele:

1. conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.
din 28.11.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă,
Memoriu tehnic, Clasarea notificării nr, emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bucureti, Adresa nr. emis de Primăria Sector 5 —

Direcţia Administrarea Domeniului Public, Aviz nr. emis de Primăria
SectoruIui 5 Bucureti, plan de coordonare avizat de administratorii reţelelor edilitare,
plan de încadrare în zonă), Iucrarea constă în:

• Reabilitare reţea distribuţie gaze naturaler pe str. Dimitrie Grecescu, sector
5, cu conducte si instalaUi de racordare din PE 100 SDR1 1, proiectate în condiţii de
medie presiune. Pe str. Dimitrie Grecescu se va executa înlocuirea reţelei de gaze
naturale cu o reţea nouă din HDPE 100 SDR11 Dn9Omm, montată subteran — în
carosabil, conductă ce va fi cuplată — PC1, Ia conducta de gaze naturale Dn 125mm,
existentă în carosabilul str Dr. Lister Joseph i în PC2 Ia conducta de gaze naturale
Dn 63mm, existentă în carosabilul str. Dr. Gr. Romniceanu. Lungimea conductei de
gaze naturale care se va înlocui va fi de 176m, montată subteran în domeniul public,
în carosabil, Ia adâncimea de min.O,9m.
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• Se vor înlocui un nr. de 1 8 bransamente aferente imobilelor situate în str. D.
Grecescu, cu conducte de MP, HDPE100 Dn 32mm. Traseul acestora va traversa
parţial carosabilul i trotuarul. Lăţimea anţuIui de montare a conductelor va fi de min
0,4 m.

Lungimea totală a conducteIor/branamentelor care se vor înlocui va fi de
328m.

2. Ia verificarea în teren efectuată în data de 28.03.2019 s-a constatat că:
- în trotuarul aferent nr. potale pare /impare din str D.Grecescu există

aliniament stradal cu arbori/arbuti plantaţi în alveole.
In 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 Iucrării menţionate, astfel;

- Execuţia Iucrării se va face numai în prezenţa unui reprezentant aI
Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, având obtigaţia
anunţării direcţiei noastre cu 5 zile înainte de începerea Iucrării, Ia tel. 021/305.55.00,
interior 4108.

- In proximitatea arborilor existenţi în trotuarele aferente str. D. Grecescu
traversate de traseul branamentelor ce vor fi înlocuite - menţionate mai sus,
săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţfllor din
teren care să nu distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic.

- In timpul lucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia cel puţin 1 m
— 1,5 m faţă de arbori/arbuşti, conform SR 8591/1997 Reţele edUitare subterane.
Condiţii de amplasare.

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

- Este interzisă reducerea suprafeţei alveolelor aflate în aliniamentul stradal

menţionat.
In cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul

dendrologic poate fi pus în pericol de prăbuire prin dezrădăcinare, situaţie în care nu
suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului
dendrologic, Dacă la verificările ulterioare (12 luni de Ia finalizarea Iucrării) se
constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul Iucrărfl,
aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi supodarea contravalorii eventualelor
prejudicfl produse prin prăbuşirea acestora.

In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de toaletare, iar
Ia finalizarea Iucrărfl aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Dacă în timpul execuţiei Iucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea
sistemului radicular al arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea đistanţei
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 compensarea celui defriat).
Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în

Cedificatul de Urbanism nr. din 28.11.2018 emis de Primăria

Municipiului Bucureşti i în baza planului de coordonare avizat de administratorfl
reţelelor tehnico-edilitare, Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior
emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei
I uc ră ri 1.

Bd. Reana Elisabeta nr. 47. cod ncStaI 050013. sector 5. Sucureşu Romănia I S*% I I l



Având în vedere amplasamentul Iucrării în Zonă protejată nr.45- Cotroceni,
prezentul aviz va fi valabil numai în prezenţa avizului emis de Ministerul Culturii
i Identitäţii Naţionale.

Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării sunt răspunzători de execuţia
Iucrărilor i de respectare condiţUior din prezentul aviz.

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

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

DIRECTQR EXECUTIV,

Simona-Mariana QPA

DE MEWU

*o

Întocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

Red:D.V.J 4exJOl .04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
htt,x//www.pmb.roľinstitutiilprimahaldirectii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in
consultare.php
pe data de U,2 APR. 20i9
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ĺa
PRIMĂRIA MUNIC1PIULUI BUCUREŞ11 rompnja2O19eu
DIRECŢIA DE MEDIU

CĂTRE,
S.C. ENGIE ROMANIA S.A.
Bulevardul Mărăsesti nr.4-6, sector 4, Bucuresii
p ri n
S.C. ANTOPREST ACTIV S.R.L.
Strada Afluentului nr.1O, sector 1, Bucuresti

Spre ştiinţă: -

ADMINISTRAŢIA STRAZILOR BUCUREŞTI
Strada Domniţa Ancuţa nr 1 sector 1, Bucureti

PRIMĂRIA SECTORULUI 3
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE
Strada Intr. Odobesti nr.5-7, sector 3, Bucuresti

Obiectul Iucrării: “Lucrare structurală — reţea secundară MP str. Postăvarul, str.
Jean Steriadi, str. 1 Decembrie 19 18, str. Hodo Iosif, str. Lipăneşti .şi b-dul
Theodor Palady - sector 3, Bucuresti"

Referitor Ia cererea depusă de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C.
ANTQPREST ACTIV S.R.L., înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1714695/01.03.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.1610/04.03.2019, prin care se solicită emiterea avizului
privind executarea Iucrării “Lucrare structurală — reţea secundară MP str Postăvarul,
str. Jean Steriadi, str 1 Decembrie 19 18, str. Hodos Iosif, str Lipăneti i b-dul
Theodor Palady - sector 3", vă comunicăm următoarele:

1. conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.
din 20.09.2017 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă,
Memoriu tehnic, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bucureti, Aviz de traseu nr. emis de Primăria
Sector 3—Direcţia Servicii Publice, Aviz de traseu nr. emis de
Administraţia Străzilor Bucureti, Aviz nr. emis de Primăria Sectowlui
3 Bucuresti, plan de coordonare avizat de administratorii reţelelor edilitare, plan de
încadrare în zonă), Iucrarea constă în:

• Realizare conductelor de gaze naturale, MP din PE 100 SDR1 1 Dn 200mm
pe str Postăvarul, str. J.AI.Steriadi, str 1 Decembrie 1918, str. Hodos Iosif, str.
Lipănesti, respectiv Dn 250mm pe B-dul Theodor Palady, între str Lunca Bisericii i
str. Mihale N. Stelian. Lăţimea anţuIui de montarea conductei propuse va fi de min.
0,6 m, iar adâncimea de montaj va fi de min 0,9m. Orice traversare a străzilor se va
realiza prin foraj orizontal dirijat (conform aviz Administraţia Străzilor). Traseul
Iucrărilor de montarea conductei de gaze naturale propuse va fi realizat prin

Nr.1610ĺ 171śr5I Aťi( ZU
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carosabil, trotuar, aleii de acces bloc, spaţii verzi aferente blocuriior J43, J50, J15 i
M3 ( totai de 87m de traseu prin spaţiu verde), conform planselor 01-10 anexă Ia
Certificatul de Urbanism nr. . din 20.09.2017.

Conducta nou proiectată MP se va racorda ia conductele de gaze existente
pe:
- Str. Postăvarul nr.11 — PCi;
- Str. Drumul Lunca Bisericii;
- Str. Soid. Mihale N. Stelian nr.8.

2. La verificarea în teren efectuată ín data de 28.03.2019 s-a constatat că:
- traseui iucrărilor de îniocuire a conducteior de gaze naturale i branamente

se va executa prin carosabil, trotuar, spaţii verzi aferente bIocurilor J43, J50, J15 ş
M3 din Aleea Iosif Hodos.

In spaţflle verzi menţionate sunt plantaţi arbori, arbuti i gard viu.
De asemenea, punctul de cuplare PC1 se afiă în proximitatea a 3 ex. Populus

sp. (plop) aflaţi în spaţiui verde aferent blocului din str. PostăvaruI nr.1 1. Faţă de
materialui dendroiogic aflat în proximitatea Iucrărilor, se va păstra distanţa minimă
de min. 1 ‚Om prevăzută în normativele în vigoare.

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 teritoriui Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul

favarabil condiţionat execuţiei Iucrării menţionate, astfel:
- Execuţia Iucrării se va face numai în prezenţa unui reprezentant aI

Direcţiei de Mediu din cadrui Primăriei Municipiului Bucureşti, având obiigaţia
anunţării direcţiei noastre cu 5 zile înainte de începerea Iucrării, Ia tei. 0211305.55.00,
interior 4108.

- in proximitatea arboriior/arbustilor existenţi în spaţflle verzi traversate de
traseul conducteior de gaze propuse - menţionate mai sus, săpătura se va executa

manual sau utiĺizând o tehnoíogie adaptată condiţüior din teren care să nu distrugă

sistemulradicular ai materialului dendrologic.
- In timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului

dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia ceI puţin 1 m

— 1,5 m faţă de arbori/arbuşti, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subierane.
Condiţii de amplasare.

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor

materiaie în jurul arborilor sau rănire&ruperea ramurilor prin manevrarea utilajeior din
dotare.

In cazul în care nu sunt respectate condiţiiie menţionate, materiaiul

dendrologic poate fi pus în pericoi de prăbuire prin dezrădăcinare, situaţie în care nu

suntem răspunzătoh de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului

dendroiogic, Dacă Ia verificăriie uiterioare (12 Iuni de Ia finaflzarea Iucrării) se

constată uscarea sau prăbuşirea mateńalului dendrologic aflat pe traseul Iucrării,

aveţi obflgaţia înlocuirü exemplareior uscate şi supońarea contravalorii eventualelor

prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.
In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de toaletare, iar

Ia finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Dacă în timpul execuţiei Iucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea

sistemuiui radicular aI arboriior din proximitatea traseuiui (prin păstrarea distanţei
minime de 1,0 faţă de arbori), existând riscul secţionărü 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 materiai

dendroIogic în compensare).
Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea ceior specificate în

Certificatul de Urbanism nr, de Primăria
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Municipiului Bucureşti i în baza planuiui de coordonare avizat de administratorii
reţelelor tehnico-edilitare.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz,
aveţi obligaţia solicitării revizuirfl înainte de începerea execuţiei Iucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării sunt răspunzători de execuţia
Iucrărilor i de respectare condiţiilor din prezentul aviz.

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 valabiiitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POP
r

o DIRCÎ1

š

Tntocmit,

ef Serviciu Avize i Acorduri
Danieia VOINESCU

o

Red:D.V..í 4ex./01 .04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
http://www.pmb.roíinstitutii/odmari&directiiĺdirectia mediu/avize arbori in consullareţavize arboń in consultare.
p)p pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 oąapţa29)%ęu
DIRECŢIA DE MEDIU

CĂTRE,
S.C. ENGIE ROMANIA S.A.
Bulevardul Mărăsesti nr.4-6, sector 4, Bucuresti
prin
S.C. ANTOPREST ACTIV S.R.L.
Strada Afluentului nr.10, sector 1, Bucuresti

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

PRIMĂRIA SECTORULUI SECTOR 5
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 5
Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-1 1, sector 5, Bucuresti

Obiectul Iucrării: “Reabifltare reţea distribuţie gaze naturale R.P. «n viitor M.PJ,
cu conducte i instalaţii de racordare MP din PE 100 SDR 11, pe străzile:
Sabinelor, Cedrilor, Coriolan Caius Marcius, Lt. Linteş Petre, Adrian Cenad,
Luceafărului, Sirenelor-sector 5, Bucureşti"

Referitor Ia cererea depusă de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. ANTOPREST
ACTIV S.R.L., înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1715454/05.03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.1669/06.03.2019, prin care se soticită emiterea avizului privind executarea Iucrării
“Reabilitare reţea distribuţie gaze naturale R. P. (în viitor M.P.), cu conducte $ instaĺa ţii de
racordare MP din PE 100 SDR 11, pe străzfle: Sabinelor, Cedrdor, Coriolan Caius Marcius,
Lt. Lintes Petre, Adrian ‚ Cenad, Luceafăruĺui, Sirenefor-sector 5, Bucureti", vă comunicăm
următoarele:

1. conform documentaţiei depuse (Certiticat de Urbanism nr din
10.04.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planui anexă, Memoriu
tehnic, Ciasarea notificărü nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureti, Adresa nr. emis de Primăria Sector 5 —Direcţia Administrarea
Domeniului Public, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Străzilor
Bucureti, Aviz nr emis de Primăria Sectorului 5 Bucureti, temă de
proiectare nr, emisă de Distrigaz Sud Reţele-Engie, plan de coordonare
avizat de administratorii reţelelor edilitare, plan de incadrare în zonă), Iucrarea constă în:

• Inlocuirea conductelor RP i branamenteIor de gaze naturale existente pe străzile:
Cedrilor, Sabinelor, Coriolan Caius Marcius, Luceafărului, Sirenelor, Lt. Lintes Petre, Adrian,
Cenad - cu conducte MP- HDPE SDR11 cu Dn 125mm, Dn 9Omm, Dn 6Smm, amplasate în
carosabilul străzflor menţionate, astfel:

-pe str. Sabinelor, conducta executată din HDPE SDR 11 Dn 125mm i Dn 9Omm;
-pe str. Cedrilor, conducta executată din HDPE SDR 11 Dn 9Omm ş Dn 63mm;

I;= i il
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-pe str. Luceafărului, conducta va fi executată din HDPE SDR 11 Dn 63mm;
-pe str. Coriolan Caius Marcius, conducta va fi executată din HDPE SDR 11 L
125mm i Dn 63mm;

-pe str. Lt. Linte Petre, conducta va fi executată din HDPE SDR 11 Dn 63mm;
-pe str. Adrian, conducta va fi executată din HDPE SDR 11 Dn 125mm;
-pe str Cenad, conducta va fi executată din HDPE SDR 11 Dn 125mm;
-pe str. Sirenelor, conducta va fi executată din HDPE SDR 11 Dn 125mm;
Lungimea totală a conductelor de gaze naturale propuse spre înlocuire este de

1 426m.
Lungimea totală a conductelor de gaze naturale propuse spre upgradare este de

442,5m.
• Înlocuirea unui nr.de 94 buc. branamente dimensionate corespunzător i a 9 buc

branamente noi (str. Cedrilor).
2. la verificarea în teren efectuată in data de 28.03.2019 s-a constatat că:

- traseul lucrărilor de înlocuire a conductelor de gaze naturale i branamente se va

executa prin carosabil, pe străzile menţionate nu există spaţii verzi sau aiiniamente stradale.

Lucrările se vor executa conform temei de proiectare nr. 2910/01122017 emisă de

Distrigaz Sud Reţele-Engie.
ln urma analizărfl documentaţiei depuse ş a verificărilor 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 execuţiei Iucrării

menţionate.
In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de toaletare, iar la

finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerü terenului Ia starea iniţială.
Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de

Urbanism nr. din 10.04.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti i în

baza planului de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare.
Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării uiterior emiterii acestui aviz, aveţi

obligaţia solicitării revizuirH înainte de începerea execuţiei Iucrărh.
Prezentul aviz va fi valabil numai in prezenţa avizului emis de Ministerul Culturii

i Identităţii Naţionale.
Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării sunt răspunzători de execuţia lucrărilor i de

respectarea condiţiilor din prezentul aviz.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4, 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 la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mari na POPA

Întocmit,

ef Serviciu Avize i Acorduri
Daniela VOiNESCU

Red:0.V../ 4ex./O1 .04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe ste-uI PMB

http://www.pmbroľinstitutiihrimari&directiWdirectia mediu/avize arbori ín consultare/avize arboň ín consultare.

pe data de

O ). APR 2019
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PRJMĂRIA MUNI1P1ULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 9988, 167411668487, 1715502J ..ĄĘY 2019

CĂTRE,
BUSINESS HOTELS INVESTMENT S.A
(fost CENTRAL RESIDENŢIAL PARK DQI S.A.)
Strada Traian, nr.1 84-186, corp 8, birou nr.1 5, Clädirea Niro OtIice Building, et2, Sector 2

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

Referitor Ia Iucrarea: ‘Bransament de apâ potabflă, branşament pentru alimentarea
gospodăriei de apă pentru incendiu .şi racord de canal pentru imobilul din
bulevardui Expoziţiei - - - sector 1, Bucureşti"

Ca urmare a cererii depuse de BUSINESS HOTELS INVESTMENT S.A. (fost CENTRAL
RESIDENŢIAL PRK DOI S.A.), înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1668487/09.10.2018 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr.99B8/10.102018, completată cu documentaţia înregistrată Ia F.M.B. cu nr.
1715502/05.03.2019 i Ia Direţia de Mediu cu nr. 1674/06.03.2019, prin care se solicită emiterea
avizului de specialitate privind executarea Iucrării: “Bran.şament de apă potabüă, bransament
pentru alimentarea gospodăriei de apă pentru incendŕu .i racord de canal pentru imobilul din
bulevardul Expoziţiei nr.22A, sector 1, Bucuresti", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism r din
25.06.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu ilanui anexă. Avi7 tehnic
definitiv 7.2018 emis de APA NOVA SA, Adresa
emis de Direcţia Patrimoniu — PMB, Aviz nr. 17776/31.10.2018 emis de Comisia Tehnică de
Circulaţie — PMB, Aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucuresti,
Clasarea notificării 3 emisâ de Agenţia pentru Frotecţia Mediului Bucureti,
avize individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare: Distrigaz Sud Muntenia, E
distribuţie Muntenia, Luxten, Netcity-Telecom, STB, RADET, Telekom Romania Communication
SA, plan de mncadrare în zonă), Iucrarea constă în

• realizare bransament de apă potabilă montat subteran, cu diametrul Dn lOOmm i
Iungime de 7m, cu alimentare din reţeua publică de apă potabilă existentă in carosabilul din B-dul
Expoziţiei cu Dn 200 mm. Traseul bransamentului de apă potabilă proiectat va traversa
carosabilul i trotuarul aferent imobilului alimentat, până Ia căminul de bransament ce va fi
executat în incinta imobilului, în dreptul accesului din apropierea Iimitei de proprietate dreapta;

• realizare bransament de apă pentru incendiu, subteran, cu diametrul Dn lOOmm ş
Iungime de 7m, cu alimentare din reţeua publică de apă potabilă existentă în carosabilul din b-dul
Expozitiei, cu Dn200 mm. Traseul bransamentului de incendiu proiectat va traversa carosabilui I
trotuarul aferent imobilului alimentat, până Ia căminul de bransament (comun cu căminul de
branament apă potabilă)ce va fi executat în incinta imobilului, aproape de Iimita de proprietate
dreapta;

• realizare racord de canalizare executat din tuburi PEOID 200x6,2mm, cu Iungimea
de 19m, care se va Iega Ia reţeaua publică de canalizare Dn 40 cm din beton, existentă în
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carosabilul b-dul Expoziţiei, prin intermediul căminului de inspecţie propus pe conducta
publică de canalizare, în dreptul accesului în imobil. Traseul racodului de canal va traversa

carosabilul i trotuarul prin foraj orizontal dirijat, Ia adâncimea de 2m Racordul propus va asigura

evacuarea din imobil atât a apelor uzate menajere, cât si a apelor pluviale-stocate în bazinul de

retenţie din incintă).
2. Urmare a veriticării efectuate pe teren în data de 21.03.2019 s-a constatat că în

proximitatea traseului Iucrării, în trotuarul din dreptul imobilului cu nr.22A din B-dul Expoziţiei

există platbandă cu Iăţimea de 2m, înierbată ş cu arbori plantaţi în aceasta.
De asemenea, există Ia Iimita de proprietate a imobilului alimentat, Iipită de aceasta există

platbandă cu Iăţimea de 2,5m i o platbandă cu Iăţimea de lm Ia Iimita dintre carosabil i Iiniile de
tramvai, cu arbusti plantaţi în aceasta.

In urma analizărfl documentaţiei depuse i a verificărilor din teren, în conformitate cu

H.C.G.M.B. nr.30412009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teńtoriui
Municipiului Bucureşti, vă Ťacem cunoscut avizul favorabil conditionat executiei Iucrării
mentionate.

In execuţia Iucrărilor se vor respecta următoarele condiţii:
- In timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului

dendrologic din proximitatea Iucrărilor prin menţinerea distanţei săpăturilor Ia ceI puţin 1,0 m-1 ‚5

m faţă de arbori, conform SR 8591/1997 Reţeĺe ed//ŕtare subterane. Condŕţä de ampiasare;
- Este interzis secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în

jurul arborilor/arbustilor sau rănire&ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare;

- Este interzis reducerea spaţiului verde din proximitatea Iucrărilor prin betonare sau
neaducerea Ia starea iniţială, Se vor retace pistele de bicicliti (dacă acestea există).

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

Având in vedere faptul că traseul Iucrărilor se află Ia o distanţă mai mică de lOOm faţă
de imobile aflate in Lista Monumentelor Istorice reactualizată în 2015, prezentul aviz este valabil
numai în prezenţa avizului emis de Ministerul Culturii i Identităţii Naţionale.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certiticatul de
Urbanism nr.153/2TEIDD/Ei3822 din 25.06.2016 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti
împreună cu planul anexă-vizat spre neschimbare, a Avizului tehnic definitiv
nr.91810975/26.07.2016 emis de Apa Nova SA.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterfl acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitărü revizuirü acestuia înainte de inceperea execuţiei Iucrărü.

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,

mntocmit,

ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

fled:D.v../ 3ex/O3.04201 9 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http:Uwww.pmbrohnstitutii/primaria/directiVdirectia mediWavize arbori in consultar&avize arbod in consultare.php

pe data de

Simona-Mariana PQĘĄ
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr.1059, 2122 I 1708598, 1720195 Q•a•gp 2D.9

CĂTRE,
S.C. GRID SITAL S.R.L.
Strada Steĺuţei, nr 11, sector 1. Bucurestŕ

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bd. Poligrafiei nr 4, sector 1, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: «Bransament gaze naturale pentru imobilul situat în Bucureti,
str aradei sector 1"

Ca urmare a cererii depuse de S.C. GRID SITAL S.R.L, înregistrată Ia P.M.B. cu
nr.1708598/13.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1059/14.02.2019, completată cu
documentaţia înregistrată Ia P.M.B, cu nr 1720195/19.03.2019 i la Doirecţia de Mediu
cu nr. 2122/20.03.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind
executarea Iucrării: ‘Bran,şament gaze naturale pentru imobilul situat în Bucuresti,
str. aradei sector 1", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din
22.01.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract
de vânzare autentificat cu nr. Memoriu tehnic, Aviz tehnic de racordare
nr. emis de Distrigas Sud Reţele, Aviz de traseu
nr. emis de Administraţia Domeniului Pubflc Sector 1, Clasarea
notificării nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucuresti, plan
de încadrare în zonă), Iucrarea constă in

- realizare branament de gaze naturale nou, individual, redusă presiune, din

PE 100SDR 11, Dn 32 mm, cu Iungimea de 12 m (llm +lm reiser) i a unui P,R.M.

aferent. Bransamentul va fi racordat Ia conducta existentă în carosabiiul din str. Saradei,

redusă presiune din OL 4". Traseul de montarea branamentuIui propus va traversa paţial

carosabil i trotuarul în dreptul imobilului cu nr.1 din str. Saradei, în proximitatea Iimitei de

proprietate stânga. BranamentuI propus va fi montat în anţ Ia adâncimea de 0,50-

0,90m, în carosabil/trotuar.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 03.04.2019 s-a constatat

că în proximitatea traseului Iucrării există o platbandă neinierbată, în care se află plantat

un ex. Tiliia sp.(tei) puiet.

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 spaţhlor verzi de pe

teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat

execuţiei Iucrării menţionate.

Bd. Regina EksabeIa nr 47, şat O5l3. senr 5, Buaxeşü, Rnăn I



În execuţia Iucrărilor se vor respecta următoarele condiţii:
- In proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau

utihzândotehnokgie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul
• au,tUIaI aI •IIaLC, IaIU,UI UIIUI UI'J9IU.

- In timpuĺ Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia ceI puţin 1,0 -115

m faţă de arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de
amplasare;

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

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

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de
toaletare, iar Ia finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerU terenului Ia starea iniţială i a
păstrării platbandei existente.

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

Pentru orice modificare apărută în traseul IucrărU ulterior emiterii acestui aviz,
aveţi obligaţia solicitărfl revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrării.
Prezentul aviz este emis numai pentru traseul de gaze naturale pentru care a fost depusă
documentaţia aferentă. Emiterea avizului pentru restul reţelelor tehnico-edilitare
specificate în Certificatul de Urbanism mai sus menţionat (branament energie electrică,
apă i racord canal) se va realiza ulterior, în baza documentaţiei depuse, aferente acestor
reţele.

Prezentul aviz este valabil numai in prezenţa avizului Ministerului Culturii i
Identităţii Naţionale.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4,
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 ¶ an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

lntocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU(

Red:BT.J 3ex.104042019 - prezentul aviz a ĺost postat pe sile-uJ PMB
http:u/w.ombrojinstitutiiIprimariajdirectii/directía mediwavize arbori in consultareiavizę prbpri in consuitare.phn
pe data de
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PRIMĂRIAMUNICIPIULUIBUCUREŞ11 rompp!q2Q3.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

DEZVOLTARE URBANĂ

adresa str.

Nr. 1099/ 170911311 S:ĄPR 20?]

CĂTRE,
S.C. ELECTRO TIRON S.R.L.
Strada Lacul Ursului nr. 50, sector 6, Bucure.şti

Spre ştflnţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC I
Intr. Lt. Caranda Ghe. nr.9, sector 6, Bucuresti

Referitor Ia Iucrnrea: “Alimentare cu energie &ectrică a imobilului cu
G-ral George Macarovici i -‚ sector 6, Bucureti"

Ca urmare a cererii depuse de S.C. ELECTRO TIRON S.R.L., înregistrată ia P.M.B.
cu nr.1709113/1402.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr1099/15.02.2019, prin care se sohcită
emiterea avizuiui de speciaiitate privind executarea iucrării: “Alimentare cu energie electńcă
a imobilului cu adresa str. G-ral George Macarovici nr sector 6, Bucure$i' vă
comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. “ din
0611.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planui anexă, Memoriu tehnic,
Autorizaţie de construire nr. emis de Primăria Sector 6 pentru imobil cu funcţiunea
de Iocuinţe colective, Fifl de soluţie nr, emisă de Distrigaz Sud Reţele,
Memoriu tehnic Ciasarea notificărü nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia
Mediuiui Bucureti, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Domeniului Pubiic
i Dezvoltare Urbană Sector 6, plan de coodonare avizat de deţinătorii reţeleior tehnico-edilitare:
Apa Nova SA, E-Distribuţie Muntenia, Luxten,Telekom Romania, Netcity-Telecom, S.T.B.,
RADET, plan de încadrare in zonă), Iucrarea constă în

- realizare bransament electric nou, subteran — trifazat, prin montarea unui cablu
electric — 3x150+95N, cu Iungimea de 105 m, cu alimentare din CS — existentă, montată pe
trotuar, ia intersecţia străziior Octav Bănciiă i C-tin Marinescu. Traseui de pozare a cabiuiui
electric va pleca din CS, va subtraversa str. O.Băncilă, va continua prin trotuarul nr, pare din str.
C-tin Marinescu, apoi prin trotuarul nr impare din str. G-ral G. Macarovici, până în dreptul
imobilutui cu nr.31, unde va alimenta noile FDCP-urt amplasate în incšntă. CabIuI electric se va
poza în pâmânt, in trotuar pe domeniul public, Ia adâncimea de 0.8 m, in anţ deschis.

2. Urmare a vehficăńi efectuate pe teren in data de 21.032019 s-a constatat că în
trotuarul nr. impare din str. G-ral G. Macarovici există;

- 2 ex. Fraxinus sp ( frasin) cu D60 cm, h10-12 m, plantaţi în alveole;
- 1 ex. Fraxinus sp ( frasin) cu D=40 cm, h=10 m, planta în alveolă în trotuar, Ia intersecţia

str G-ral G. Macarovici cu str. C-tin Marinescu. Arborele este în stare de declin biologic,
prezentând scorbură pe trunchi prin care se observă cilindrul central afectat, existând pericol de
frângere Ia condiţii meteorologice nefavorabile si punerea în pericol a pietonilorlautoehiculelor

Menţionăm faptul că pentru execuţia iurărilor de defriare a arboreiui menţionat mai sus
(aflat în declin biologic) a fost emis avizul de specialitate nr. 1099/1/1702113/02.04.2019 i

Bď Regina Etisabeta nr 47. ccd poştal O513, sedor 5, Bua,e. Rnia



transmis către administratorul domeniului public, in speţă Administraţia Domeniului Public i

Dezvoltare Urbană Sector 6.
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 spaţülor verzi de pe teritoriul

Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării

menţio nate.
În execuţia Iucrărilor se vor respecta următoarele condiţii:

- Pentru inlăturarea pericolului existent1 execuţia lucrărfl se va realiza după

realizarea lucrărilor de defriare a arborelui avizat spre defrisare prin avizul nr. 1099111 1709113!

din data de
- Execuţia Iucrării se va face numai în prezenţa unui reprezentant aI Direcţiei de

Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti1 având obligaţia anunţării direcţiei noastre

cu 5 zile înainte de inceperea Iucrării, Iatel. 021/305.55.00, interior 4108.

- În proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o

tehnologie adaptată condiţiilcr din teren care să nu distrugă sistemul radicu)ar aI materialului

dend rol og ic.
- În timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului

dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia ceI puţin 1,0 m faţă de

arbori, conform SR 8591/1997 Reţeĺe edilitere subterane, Condiţii de ampiasare;

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pămăntului sau altor materiale în

jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utiíajelor din dotare.

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului

radicular aI arborilor, existând riscul secţionării acestuia1 defrişarea materialului dendrologic se va

realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis in baza unei solicitări punctuale.

In cazul in 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 lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului

dendrologic aflat pe traseul Iucrării, aveţi obligaţia înlocuińi exemplarelor uscate şi suportarea

contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora
Precizăm că in baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de toaletare,

iar Ia finahzarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerh terenului Ia starea iniţiaiă.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Cedificatul de

Urbanism nr emis de Primăria Municipiului Bucureşti i a

planului de coordonare depus.
Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi

obligaţia solicitării revizuirii acestuia inainte de începerea execuţiei lucrărh.

Beneficiarul avizului i constructorul sunt direct răspunzători de execuţia Iucrărilor.

Nerespectarea celor menţionate Tn prezentul aviz va fi sancţionată conform art4, Iit. b)

din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.MB. 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 pQpĄ

JĄ Ý1.:VJŢ ţ
/ / DE MŁUIU

/1 4/
V Întocmit1

ef Serviciu Avize i Acorduri
Daniela VOINESCU

Red:DV.i 3ex.j0503.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
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PRIMĂRIA MUNICIAULUI BUCUREŞ11 L0mąnq2O19eu
DIRECŢIA DE MEDIU

.

Nr. 1219117110941 O'4p 20'9

CĂTRE,
E-DISTRIBUŢIF MUNTENIA S.A.
prin
S.C. BEST ELECÎROPRQIECT S.R.L.

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

Referitor Ia lucrarea: “Alimentare cu energie electrică a imobflului situat pe strada
Avionului r sector 1, Bucuresti"

Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A prin S.C. BEST
ELECTROPROIECT S.R.L prin S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L., cerere
înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1711094/19.02.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.1219/20.02.2019, prin care se soflcită emiterea avizului de specialitate privind
executarea Iucrării: “Alimen tare cu energie electrică a imobflului situat pe strada
Avionului nr. ‚ sector 1", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism
nr. emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti
împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic1 Contract de vânzare-cumpărare aut.

Act de partaj voluntar aut. Aviz tehnic de racordare
nr emise de E
distribuUe Muntenia, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Străzilor
Bucuresti, Clasarea notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia
Mediului Bucureti, avize individuale emise de administratorU reţeleior tehnico-edilitare
impuse prin CertWcatul de Urbanism, plan de încadrare în zonă1 împuternicire) Iucrarea
constă în:

- realizare reţea electrică nouă prin montarea unui cablu, 1x10+6C, de
Iungime de 5 m, din care 3m pe domeniul public. Traseul reţelei electrice propuse pIeacă
din dreptu stâpu existent în trotuarul aferent imobilului cu nr din str. Avionului, prin
trotuar, până Ia un bloc de măsurare i protecţie monofazat ce va fi montat pe
proprietatea imobilului alimentat. CabIuI electric va fi montat Ia adăncimea de 0,9m, în
anţ cu Iăţimea de max1o,5m, Iăţimea trotuarului fiind de 110 — 1 ‚3m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 02.04.2019 s-a constatat
că pe traseul Iucrărilor nu există spaţii verzi/arbor/arbuti.

In 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 Bucureşti1 vă facem cunoscut avizuI favorabil
execuţiei Iucrării menţionate1

IarilBd. Regina Elisabeta ru 47, ccd poştal 050013, sector 5, Bucureşb. Romăn
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Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de đefrisare sau de
toaletare, iar Ia finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în
Certificatul de Urbanism nr din 20.04.2018 emis de Primăria
Sectorului 1 Bucureşti împreună cu pianul anexă - vizat spre nescbimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul iucrărU ulterior emiterU acestui aviz,
aveţi obligaţia solicitărfl revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei IucrărU.

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 EXFCUTIV,

o j ţ TIA)

Întocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

Ąť
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PRIMĂRIA MUMRULUI BUCUREŞ11 opipna2O).eu
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 1311, 2065/1712054, 1719539! V.9.ĄgR. 2019

CĂTRE,
S.C. DOMUS SYSTEMS S.R.L.
Str. Elena Farago nr.43, sector 6, Bucuresti

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucuresti

Referitor la Iucrarea: “Branament de apă potabilă .şi racord canalizare Ja imobilul
din str. Frumoasă nr.5, sector 1"

Ca urmare a cererii depusă de S.C. DOMUS SYSTEMS S.R.L., înregistrată Ia
P.M.B. cu nr.1712054/21.02.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.1311/23.03.2019,
completată cu documentaţia înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1719539/18.03.2019 i Ia
Direcţia de Mediu nr. 2065/19.03.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind
executarea lucrării: “Branament de apă potabilă i racord canalizare Ia imobflul din str.
Frumoasă nr ‚ sector 1", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.
din 04.10.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă,
Memoriu justificativ, Extras de carte funciară pentru informare nr. ‚ Aviz
de traseu nr emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1, Aviz
tehnic definitiv nr. emis de Apa Nova SA, Clasarea notificării
nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, avize
individuale emise de deţinătorU reţelelor tehnico-ediHtare: Distrigaz Sud Muntenia, E
Distribuţie Muntenia, Luxten, Netcity Telecom, Telekom Romania SA, plan de încadrare
în zonă), Iucrarea constă în

• realizare branament de apă potabiiă nou, din pofletilenă cu Dn 40 mm
Iungimea de 5m, care se va racorda Ia conducta de apă Dn lOOmm existentă în
carosabilul din Intr. Frumoasă. Traseul branamentuIui propus va traversa carosabilul
până Ia căminul de branament ce va fi montat în incinta imobiluiui, aproape de Iimita de
proprietate stänga. Montarea bransamentului de apă i a căminului de branament va fi
executată cu respectarea adâncimii de îngheţ.

• realizare racord de canalizare din tuburi PVC 160x4,7 mm SN8 cu Iungimea
de 4m, Hcanal=1,Bm i Hcr=1,5m. Racordul de canalizare va fi legat Ia canalizarea
publică existentă Dn 3Ocm din beton, existentă în carosabilul din lntr. Frumoasă, prin
intermediul căminului de inspecţie existent. Căminul de racord se va executa în incinta
propńetăţii, aproape de Iimita de proprietate stânga.

I II84 Rena Eksabeta nr 47. cod şIaI 050013. sector 5 Bucurnsti Pcvyctnia



2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 28.03.2019 s-a constatat

că pe traseul lucrării sau în proximitate nu există spaţii verzi sau arbori/arbuti.
ln urma analizărü documentaţiei depuse i a verificărilor pe teren, în conformitate

cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de

pe teritoriul Municipiului Bucureştk, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării

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

toaletare, iar Ia finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

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

de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti

împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare i este valabil numai în prezenţa

avizului emis de Ministerul Culturü si Identităţii Naţionale, Intr, Frumoasă aflându-se în Sit

L sit înscris pe Lista Monumentelor istoricer— poziţia 188- cod LMI 2015/B-fI-s-B-17910.
Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz,

aveţi obligaţia soĺicitării revizuirü acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrării.
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.

DIRECTQR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA
9f/çt19ULÚ,0

ţŢ/Ji Jś'

‘7 1 nC1P'
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Intocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

Red:DV./ 3ex./03.04.2019 - prezentur aviz a fost posta pe site-uI PMS

htln://wpmb.rgľinstitulii/primariaJdirectii/directia medíu/avize arbori in consultare/avize arbod in consultarephp
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PRIMĂRIA MUNICJPIULUI BUCUREŞ11 romania2Ol9.eu
DIRECŢIADEMEDIU

Nr. 1312, 206311712050, 1719544/ ŁetJ

CĂTRE,
S.C. DOMUS SYSTEMS S.R.L.
Str. Elena Farago nr.43, sector 6, Bucuresti

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
B-dul Pohgrafiei nr.4, sector 1, Bucuresti

Referitor Ia iucrarea: 1'Rransament de apă potabflă i racord canaIizare Ia imobiluI
din os. Qdăür ‚ sector 1"

Ca urmare a cererii depusă de S.C. DOMUS SYSTEMS S.A.L., înregistrată Ia
P.M.B. cu nr.1712050/21.02.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr1312/22.02.2019,
completată cu documentaţia inregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1719544/18.03.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu nr. 2063/19.03.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind
executarea Iucrării: “ Branament de apă potabilă i racord canalizare Ia imobfluĺ din
.Şos. Odăü nr.31-35, sector 1", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism
nr. din 08.10.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti
împreună cu planul anexă, Memoriu justificativ, AutorizaUe de Construire
nr, privind executarea Iucrărilor de extindere construçtii,
Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Domeniu iui Public Sector 1, Aviz
tehnic definitiv nr emis de Apa Nova SA, Clasarea notificărU
nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, avize
individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare: Distrigaz Sud Muntenia, E
Distribuţie Muntenia, Luxten, Netcity Telecom, Telekom Romania SA, plan de încadrare
în zonă), Iucrarea constă în

realizare bransament de apă potabiIă nou, din polietilenă cu Dn lOOmm i
Iungimea de 7m, care se va racorda Ia conducta pubflcă de apă potabilă din PEID De
lBOmm existentă în Drumul Lăpu (drum nemodernizat). Traseul bransamentului propus
va traversa str. Drumul Lăpu până Ia căminul de branament ce va fi montat în incinta
imobilului, Ia aprox lm de Iimita de proprietate. Montarea branamentuIui de apă i a
căminului de branament va fi executată cu respectarea adâncimii de îngheţ.

realizare racord de canalizare din tuburi PVC 160x4,7 mm (PVC SN8) cu
Iungimea de 9m, Hcanal=1 ‚72m i Hcr=1 ‚4m i panta 3%. Racordul de canalizare va fi
Iegat Ia canalul public existent din PVC 315mm existent in Drumul Lăpu. Căminul de
racord se va executa în incinta proprietăţii, Ia aprox lm de Iimita de proprietate cu
domeniul public.

Bd. Reqina Etsabeta nr. 41. cod rstaI 050311 seclor 5 RncurnstL flrntnLi I II



2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 28.03.2019 s-a constatat

că pe traseul lucrărh sau în proximitate nu există spaţii verzi sau arbori/arbuti.

In urma analizării documentaţiei depuse i a verificărilor pe 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 execuţiei lucrării
menţionate.

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

toaletare, iar Ia finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerh terenului Ia starea iniţială.

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

de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 1

Bucureşti împreună cu planul anexă.
Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrărfl ulterior emiterii acestui aviz,

aveţi obligaţia solicitărfl revizuirfl acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4,

Iit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie

a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia đata emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA
l b

I/ J 0tRE
6 . QEMED" ;ţ

2,!

ĺntocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

Red:D.v../ 3ex/04.04.2019 . prezentul aviz a fosl poslat pe sile-uI PMB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 rornpnia2ąl9.eu
DIRECTIA DE MEDIU

Üg4p Q;

Către : SC AVJ PROD GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de (a registratura
PMB

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturaĺe pentru imobilul situat pe str. Corniei
nr. ‚ sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B, cu nr 1712185/21.02.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 1319/22.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrărfl: Branşament de gaze naturale pentru imobi!uI situat pe str Corniei
nr 8, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. a
planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificăńi nr emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor
de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în
urma verificării efectuate pe teren în data de 20.03.2019, s-a constatat că lucrarea se va
executa pe o Iungime de 8m, astfel:

• din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Corniei, perpendicular, până la
aproximativ 6m fată de limita din partea dreaptă a proprietăţii.

• !ără afectarea vegetaţiei existente în aliniamentul din vecinătatea traseului IucrărU.
ln timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectărfl distanţelor minime faţă

de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane. Condiţü de amplasara

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic, In timpul Iucrărilor constructowl va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirealruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

b 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 al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

I —
I.ďr%. II

Nr. 131911712185/
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lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi supodarea contravalorü

eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestera.

Având in vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat aI

execuţiei Iucrărilor menţionate.
Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterfl prezentului aviz, aveţi obligaţia

solicitării revízuińi avizului înainte de începerea execuţiei (ucrărilor.

La finalizarea iucrăńlor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

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

teritoriul Municipiului Bucureşti, art4, Iitb.
Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau

toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterfl.

DIRECTOR EXECUT1V,
Simona-Maria a POPA

%a Şef Serviciu A vize şi Acordurivţţţ Daniela VOINESCU

ot

* Întocmit
Expf7A

Red:P.R/3ex.-0304201 9 - prezentul aviz a fcsI postat pe site-ul PMB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 ppa29J9ęy
DIRECŢIA DE MEDIU

09. APR, 2013
Către : SC Best Electroproiect &R.L. — solicită ridicarea exempiarului de Ia
registratura PAS
pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de energie electrică a imobilu!ui situat pe
str. Cărbunarilor nr. ‚ sector 1, Bucureşti

Aeteritor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1712590/22.02.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 1356/25.02.2019, prin care solicitaţi avizu) de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de energie electrică a imobilului situat pe str. Cărbunarilor
nr 17, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificărfl nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile

individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 25.03.2019, s-a constatat că
Iucrarea se va executa pe o Iungime de 22m, astfel:

din stâlpul aferent PT 959 situat în dreptul imobiiului cu nr, 16 din
str. Cărbunarilor, subtraversează str. Cărbunarilor, continuă prin trotuarul din
dreptul imobilului alimentat, până Ia Iimita din partea dreaptă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizării dosarului, în conformitate cu 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 moditicare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obflgaţia
solicitărfl revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA Şef Serviciu Avize şi Acorduri

1' L-a3Á oaECTIA Daniela VOINESCUrr vpt'DEMEDIUJS,IJ

/ /\O. 47'
I

Întocmit:
.EWJaPRASCA

Red:P.RJ3ex.-03.04.2019- prezentul aviz a fcst postat pe site-uI PMB rn/
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PR)MARIAMUNICIPIULUI BUCUREŞfl romania2OWeu
DIRECŢiA DE MEDIU

?or
Către SC BEP LIGHT ENERGY SRL - prin

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Alimentare cu energie eĺectrică a imobilului cu adresa B-dul
Uvedurü nr ‚ sector 6, Bucureşti

Referitor ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1690466/14.12.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 11811117.12.2018, compietată cu documentaţia înregistrată Ia
P.M.B. cu nr. 1712565/22.02.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1405/25.02.2019, prin care
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării: „Alimentare cu energie electńcă a
imobflului cu adresa B-dul Uverturü nr 147, sector 6", conform documentaţiei depuse (C.U.
nr. ‚ a planurilor anexate şi Memoriuiui tehnic, Clasarea
Notificărü nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan
de coordonare reţeie edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă
comunicăm că1 în urma verificării efectuate pe teren în data de 25.03.2019, s-a constatat că
Iucrarea se va executa pe o Iungime de 150m, astfel:

• din PT nou, conform TDR nr. 304553/2017, amplasat pe terenul cu iE 232367,
continua prin terenul cu IE 232367, IE 203793, IE 232366, apoi prin trotuarul nr.
impare aI bd. Uverturii, până Ia Iimita din partea dreaptă a proprietăţii.

s fără afectarea vegetaţiei existente în aliniamentul din vecinătatea traseului Iucrării.
În timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arboriior de lm—1.5m, conform prevederiior SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane. Condi(ä de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseuiui lucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul lucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materiaiuiui dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale in jurul trunchiuiui arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modeiată" in scopul menţinerii
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular aI acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori afiaţi în apropierea traseului

Nr. 1405,11811I1712565,1690466I

Bd. Regina E6sabeta nr 47, ştaJ O513, sedor 5, Buas'e$. Rann



Iucrărü, veţi avea obligaţia îniocuirfl exemplarelor uscate şi suportarea contravalorfl

eventualelor prejudicfl produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat aI

execuţiei Iucrărilor menţionate.
Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterU prezentului aviz, aveţi obligaţia

solicitării revizuirü avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărüor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerU terenului Ia starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.C.GM.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe

teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, IiŁb.
Menţionăm că în baza acestuî aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPAurerJ,

Şef Sezviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

lntocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.RJ3ex-04.042019 - prezentuL aviz a iost postaI pe site-uI PMB
pe data deL3!ÇLíÄJ
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞfl
DIRECŢIA DE MEDIU

[9WţP9J2:ęą

CĂTRE,
S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.
Strada Ghiocei nr. 11, sector 2, Bucuresti

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, Bucureti

Referitor ĺa Iucrarea: “Branament de gaze naturale
Bulevardul Primă verü ‚ sector 1, 8ucureti"

pentru imobilul situat în

Ca urmare a cererii depuse de S.C. AVI PRQD GRUP S.R.L., inregistrată Ia P.M.B. cu
nr.1716688/07.03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.1767/08.032019, prin care se solicită
emiterea avizului privind executarea iucrării: “Bransament de gaze naturale pentru imobilul situat
în BulevarduiPrimăverűnr.52, sector 1' vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.B7BRi'1676604 din
21.11.2018 emis de Primăria Municipiuiui Bucureşti impreună cu planul anexă, Aviz tehnic de
racordare nr.A12424477/23.05.2018 si fisa de soluţie nr.175476 emise de Distrigaz Sud Reţele,
Memoriu tehnic, Aviz de traseu nr. 19294/13.12.2018 emis de Consiliul Loca) Sector 1 —

Administraţia Domeniuiui Public, Titlu de proprietate asupra imobilului, Clasarea notiticărü
nr22912/03.12.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, Aviz nr. 602/EIAP din
06.12.2018 emis de Frimăria Sectorului l Bucuresti, avize individuaie emise de deţinătorii
reţeieior tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuţie Muntenia, Luxten, Telekom Romania, STB,
Netcity-Telecom, pian de incadrare în zonă), Iucrarea constă în

- realizare bransament de gaze naturale nou, individual, medie presiune, din PE 100
SDR 11, Dn 32 mm, cu Iungimea de 14,5m (13,5 m + 1,0 m reiser) i a unui post de reglare
măsurare aferent. Bransamentui proiectat va fi racordat Ia conducta de gaze naturale, MP1 PE
100 SDR 11 Dn 1 25 mm, existentă în carosabilul din b-dul PrimăverH, pe partea nr.impare.
Traseul de pozare a hranamentuIui proiectat va fi realizat pe domeniul public i va subtraversa
parţial carosabilul i trotuarul în dreptul imobiluiui cu adresa nr.52 din b-dul Primăverii, în
proximitatea Iimitei din dreapta a praprietătii, iar pozarea conductei de bransament se va executa
prin săpătură in anţ deschis, cu Iăţimea 0,4 m ş Ia adâncimea de 1,0 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 31.03.2019 s-a constatat că în
proximitatea traseuiui iucrărfl, în trotuarul aferent nr, pare din b-dui Primăverfl există aliniament
stradai sub formă de platbandă cu 1 ex. TiIIia sp.(tei) cu diametrul trunchiului 3Omm, h=7-8m,
Iocalizat în apropierea traseului Iucrării.

De asemenea, în zona mediană a carosabilului din b-dui Primăverii există platbandă de
spaţiu verde cu arbori din specia Platanus plantaţi in aceasta.

in urma analizărü documentaţiei depuse ş 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
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Municipiului Bucureti, vă facem cunoscut avizui favorabil condiţionat execuţiei Iucrării

menţionate.
- în proximitatea arborilor existenţi în spaţiile verzi traversate de traseul

branamentuIui, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptatâ condiţiilor din

teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.

- in timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului

dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) ia cei puţin 1 m — 1,5 m faţă

de arbori/arbuşti, conform Sf1 8591/1997 Rete/e edüitare subterane. Condiţü de amp/asare.

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în

jurul arbori(or sau rănireairuperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

In cazul in care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialui dendrologic poate

fi pus în pericol de prăbusire prin dezrădăcinare, situaţie în care nu suntem răspunzători de

eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendroiogic.

Dacă Ia verificările ulterioare (12 Iuni de Ia finalizarea Iucrării) se constată uscarea

sau prăbuşirea materialului dendrologic atlat pe traseul Iucrării, aveţi obligaţia înlocuirii

exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicb produse prin prăbuşirea

acestora.
ln baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de toaletare, iar la

finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.
Dacă in timpul execuţiei iucrărilor, sítuaţia din teren nu permite protejarea sistemuíui

radicular aI 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 (defrisare care va

implica plantarea de materia) dendrologic în compensare).
Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de toaletare,

iar Ia finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerH terenului Ia starea iniţială.

Având în vedere faptul că imobilul alimentat se află în Zona Protejată nr.57- Monnet,

prezentul aviz este valabil numai în prezenţa avizului emis de Mintsterul Culturii i Identităţii

Naţionale.
Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de

Urbanism nr.878R/1676604 din 2111.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu

planul anexă - vizat spre neschimbare.
Pentru orice modificare apărută in traseul Iucrărb ulterior emiterii acestui aviz, aveţi

obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de inceperea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, Iit. b)

din Anexa nr. 1 Ia H.C.GM.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţfllor

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
JLUfď

Simona-Mariana POPA 0C

intocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

Red:Dv../ 3ex/04.04201 9 - prezentul aviz a fost postat pe site-uL PMB

http://www.pmbroľin titutiifprimań&direcw/directia mediu/avizo arbori in consultare/avize arbori in consultareohp

pe data de
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PRJMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU
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Nr. 10815, 1567 11676474, 1714428,....ua.kg.19i9

CĂTRE,
E-DISTRIBUŢIE
pri n

MUNTENIA S.A.

S.C. POWERTEC PROIECT S.R.L.
Bulevardul Banu Manta nr. 2, mansarda, apt.5, sector 1, Bucureti

Spre ştiinţă:
PRIMARIA SECTOR 3
DIRECŢIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC
Str. Intr. Odobesti nr.5-7, sector 3, Bucuresti

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

Referitor la lucrarea: “Trecerea Ia 20Kv i preluare posturi
2280, PA 1780, PA 1830, PA 2570, zona cwiier Mizil,
Operativă MT/JT Bucure$i Est"

de transformare aferente PA
Policolor, Ozana —Unitatea

Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIRUŢIE MUNTENIA S.A prin S.C.
POWERTEC PROIECT S.R.L., cerere înregistrată Ia P.M.B. cu nr1676474/01.11.2018 şi ia
Direcţia de Mediu cu nr.10815/02.11.2018, completată cu documentaţia înregistrată ia P.M.B. cu
nr. 1714428/28.02.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr.1567/01.03.2019, prin care se solicită
emiterea avizuiui de specialitate privind executarea Iucrării: “Trecerea Ia 20Kv i preluare posturi
de transformare aferente PĂ 2280, PA 1780, PĂ 1830, PA 2570, zona cartier MiziI, Połicolor,
Ozana —Unitatea Operativă MT/JT Bucure$i Est", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din
16.05.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Aviz CTE nr.

emis E-Distribuţie Muntenia, Memoriu tehnic, Aviz de traseu nr.
emis de Administraţia Străziior Bucuresti, Aviz Metrorex SA, Aviz de traseu

nr. emis de Primăria Sectorului 3 Bucureti — Direcţia Administrarea Domeniului
Public, Aviz nr emis de Primăria Sectowlui 3 Bucuresti, Ciasarea notificării
nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucure$i, Aviz
nr. emis de Comisia Tehnică de Circulaţie, plan de coordonare avizat de
administratorü reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare in zonă) Iucrarea constă în:

- pozarea subterană a unor cabluri de 2OKv noi tip AI 3x(lxl85mmp) protejate în tub
pliabil cu Dnl6Omm. Traseul de montarea cablurilor eiectrice se va realiza pe domeniui public
(conform pianurior scara 1:500 depuse Ia documentaţie), prin str.Pericle Papahagi (75m- spaţiu
verde/asfalt), Aleea Mizil (1225m-asfalt), Drumul Lunca Jaristei (330m-asfalt), Lunca Bisericii
(117m spaţiu verdelasfalt), Drumul Lunca Ozunului ( 318m —asfalt), Drumul Lunca Sătească
(30Dm —asfalt) Aieea Tornadei (280m- asfalt), Aleea Ninsorii (107- asfalt), Str. Burniţei (415m-
asfait), Str Prevederh (735m-asfaluspaţiu verde), Valea Buzău?ui (350m-asfalt), Str.Marin Pazon
(220m-asfalt), str. Mizil (520m- asfalt), Gura Vadului (245m-asfalt), Str Trapezului (205m- asfalt),
b-dul Th. Paliady (630m-asfalt), str J. Steriadi (620m- asfaluspaţii verzi), str Fete$i (765m-
asfalt), Aleea Perisoru (510m-asfalt), str. Ciucea (290m-asfalYspaţii verzi), Str Gura Ialomiţei
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(510m-asfalt), Aleea Buhusi (375m-asfalt), Aleea Giurgeni (215m-asfaltispaţii verzi), Aleea
Feteti (185m-asfalt), Gura Fagetului (315m-asfalt), alei bloc (975m). Cabluri vor fi pozate în anţ
la adâncimea de 0,8-09m in trotuareĺspaţH verzi i Ia 1,2 m Ia subtraversare. Lungimea totală
pe domeniul public va fi de 10832m.

2. Urmare a verificărb efectuate pe teren în data de 01.042019 s-a constatat că in
traseul Iucrărilor se execută prin trotuar, carosabil i spaţii verzi. In str. Pericle Papahagi traseul
Iucrărilor traversează spaţiu verde cu vegetaţie spontană, Aleea Mizil —drum de acces
neamenajat cu vegetatie spontană, str. PrevederH (în dreptul postului trafo- vegetaţie spontană).

In trotuarele străzilor Lunca Jaristei, str. Mizil, str J.Steriadi, Aleea Fetesti există
aliniamente stradale cu arbori plantaţi in acestea.

b urma analizăhi documentaţiei depuse i a verificărilor 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 Iucrării
menţionate.

În execuţia Iucrărilor se vor respecta următoarele condiţü:
-

Execuţia Iucrării se va face numai în prezenţa unui reprezentant aI Direcţiei de
Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, având obligaţia anunţării direcţiei
noastre cu 5 ziIe înainte de inceperea Iucrării, Ia tel. 0211305.5&OO, interior 4108.

- În proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o
tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI materialuiui
dendrologic.

- În timpul lucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului
dendroiogic prin menţinerea distanţei săpăturilor(executate manual) la ceI puţin 1,0 -1,5 m faţă de
arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare;

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

In cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de
eventuaiele 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 înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea
contravaiońi eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora

Dacă în timpul execuţiei Iucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului
radicular ai arbońlor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanţei minime de 1,Om-1,5m 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).

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

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de
Urbanism nr emis de Primăria Municipiului Bucureşti ş în baza
planului de coordonare depus Ia prezenta documentaţie.

Pentru orice modificare apărută în traseul IucrărU ulterior emiterU acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrării.

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 spaţülor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valahilitate i an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA PIÚL&,

!ntocmit,

!RECTIA ef Serviciu Avize i Acorduri
Daniela VOINESCU

Red:D,v/ 3ex.105042019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
http:Itwpmb.roiinstitutii/orimari&directiiidirecti mediwavize arbori in consuhare/avizę arboń in consutţare.php
pe data de

..
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU
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Nr. 1477,261811713260,1724173/
‚ Rfl019

Către : SC HEAW CLIMA SRL — prin d-na Gherghi Ionela Carmen

os. Alexandriei nr. 229, cíădire C 46, intrarea A, birou 6, et. 1, Ilfov

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1

Referitor ĺa Iucrarea: Branamente de apă potabilă i racorduri de canalizare Ia imobilul
din Prelungirea Ghencea nr. 15 B, sector 6, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată ia P.M.B. cu nr. 1713260/26.02.2019 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr. 1477/27.02.2019, completată cu documentaţia înregistrată Ia P.M.B. cu nr.
1724173/02.04.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2618/03.04.2019, prin care solicitaţi avizui de
specialitate privind executarea iucrării: “Branamente de apă potabilă i racorduri de canalizare
Ia imobilul din Prelungirea Ghencea nr. 15 B, sector 6". conform documentaţiei depuse (C.U. nr.
851R/1670295 din 08.11.2018, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.
5106/27.02.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizeie/acordurile
individuale ale deţinătorilor de reţeíe edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 09.04.2019, s-a constatat că
iucrarea se va executa pe o Iungime de B1+214m i R1+2=14m, astfel:

• din conducteie existente în carosabilul str. Condorului, perpendicular, până Ia
aproximativ 2m i 4m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii.

• din conductele existente în carosabilui str. Dihorului, perpendicular, până Ia
aproximativ 3m si 5m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori piantaţi în aliniament.
in urma anaiizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele

de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizui
favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

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

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerń terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normeie de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriui Municipiuiui Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de đefrişare sau toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

ŞefSewiciu Avize şi Acorduri
DanjWa VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana EARASCA

Red:P.R.I3ex.-O9.04.2019 - prezentul avřz a fosĺ postat pe site-uI PMB
pe dala de

DIRECTOR EXECUTIV,
Simon - - PA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU
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Nr.257,1417/1698201,17128171 IL ÁFR 2W

Către : SC PETROSTAR SA - prin -

B-dul Bucuresti nr. 37, PIoietĄ Prahova

Spre ştiinţă:
ADP Sector 1 - B-dul Poligratîei nr. 4, sector 1

Administraţia Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar

sector 1 - B-dul Poligrafiei nr 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Reabilitare sta ţie de protecţie catodică
sector 1, Bucureşti

a Unităţilor Sanitare Publice

pe str. Ardealului

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1698201/15.01.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 257/16.01.2019, completată cu documentaţia înregistrată Ia P.M.B.
cu nr. 1712817/25.02.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1417/28.02.2019, prin care
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării: “Reabuitare staţie de protecţie
catodică pe str. Ardealului nr 34, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.
892R/1662356 din 28.11.2018, a planurilor anexate şi Memoriuiui tehnic1 Clasarea
Notificării nr. 467/15.01.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de
ADP sector 1, acord emis e Administraţia Unităţilor de Invăţământ Preuniversitar i a
Unităţilor Sanitare Publice sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren
în data de 25.03.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o suprafaţă de 19,8mp,
astťel:

• în curtea Scolii Generale nr. 179, spaţiu verde de Ia intersecţia str. Ardealului cu
str. Panciu.

• lucrările de protecţie catodică se impun pentru punerea în siguranţă a conductei de
distribuţie a gazelor naturale i vor consta în înlocuirea cabinei i executarea unei noi
prize anodice a instalaţiei de protecţie catodică.

• zona în care se vor desfăura Iucrările, va fi împrejmuită conform normelor în vigoare
va fi supravegheată pe toată perioada de execuţie a Iucrărilor, maximum 10 zile.

• Iucrarea nu va afecta curtea coIü i nu va permite accesul niciunui utilaj în zona
acesteia.

• Iucrările se vor executa manual.
• fără afectarea vegetaţiei existente în vecinătatea Iucrării, Sex. Forsythia sp. (forsiţia)

mutitulpinale h=1,5-2m, 2ex. Abies sp. (brad) 3Ocm, h 1Dm.
Tn timpul executărfl acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor de 1 m—1 .5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. În timpul Iucrărilor constructorul va
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Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

b 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, defrişarea arbarilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii

meteo nefavorabile.
Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia Finalizarea

Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

IucrărU, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorfl

eventualelor prejudicü produse prin prăbuşirea acestora.
Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat aI

execuţiei Iucrărilor menţionate.
Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterU prezentului aviz, aveţi obligaţia

solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei iucrărilor.
La finalizarea Jucrăriior aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii i Identităţii

Naţionale.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, Iit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau
toaietare.

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Maçiqna POPA

t J i r Şef Serviciu Avize şi Acordurî

4 rífl' :. Daniela VOINESCU
c ! iu ľ

I -1/'

Jntocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:RR.i4ex.-05.042019 - prezenlul aviz a fost postat pe site-uI PMB ipe data de

U'OĄ
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PR)MĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU
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CĂTRE,
E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
p ri n
S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L.

Spre ştünţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINI$TRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTQR 1
B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: “Branament energie electrică
Constantin Disescu ‚ sector 1, Bucureti"

a imobilului situat pe strada

Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A prin Domnul Năstase
Claudiu Daniel — împuternicit aI S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L, cerere înregistrată Ia
P.M.B. cu nr.1712592l22.02.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr1355í25.02.2019, prin care se
solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrării: “ Branament energie
electrică a imobflului situat pe strada Constantin Disescu sector 1' vă comunicăm
următoarele:

Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr din
07.012019 emis de Primăria Sector 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de vănzare
nr, Memoriu tehnic, Fia de soluţie nr, emisă de B
distribuţie Muntenia, Aviz de traseu nr emis de Consiliul Local Sector 1- ADPS I

Clasarea notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucuresti,
plan de coordonare avizat de administratorfl reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare În
zonă1 împuternicire) Iucrarea constă in

- realizare extindere reţea electrică nouă prin montarea un cablu de joasă tensiune,
3x150+95N, pe un traseu in Iungime de 15 m, din care 13m pe domeniul public, pe un traseu
care pleacă din postul de transformare subteran - PTS4B existent în trotuarul nr. impare (vis a vis
de imobilul alimentat), prin trotuar1 traversează carosabilul din str C-tin Disescu, până Ia firida de
distribuţie si contorizare- tip FDCP ce va fi montată in incinta imobilului cu nr.6 din str. C-tin
Disescu. Montarea cablului electric se va realiza Ia adăncimea de 029m În trotuar i Ia 1,2 m Ia
subtraversări, iar lăţimea anţuIui de pozare va fi de max. 0,5 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 02.04.2019 s-a constatat că pe
traseul Iucrărilor nu există arbori. In proximitatea Iucrărilor există spaţiu verde cu gazon.

În urma analizărü documentaţiei depuse i a verificărilor din teren, în conformitate cu
H.C.G.M.B. nr.30412009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrării menţionate.

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de
toaletare, iar Ia finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială (inclusiv
plantarea gazonului, dacă acesta va fi afectat).

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de
Urbanism nr. din 07.01.2019 emis de Primăria Sector 1 Bucureşti împreună
cu planui anexă - vizat spre neschimbare

IaiI

&r. 1355 u1712592L.L?.
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Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitărü revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării sunt răspunzători de execuţia Iucrărilor i de
respectarea condiţiilor din prezentul aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform ad.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-Mariana POPA

Întocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daa9INESCU

Red:D.V.J 3ex.105.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
http:/Iwww.pmb.ro/ínstitutii/primaria/directiiĺdirectia mediu/avize arborí in consultarelavize arbori ín cQnsuItare.ph J

pe data de

10. APR 109
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

Către : SC INS TANT CONSTRUCT COMPANY SA
B-dul Mărăe.ti nr. 28, sector 4

Spre ştiinţă: P54 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare

Servicii Spaţii Verzi - B-dul Metalurgŕei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobUul
str. Pridvorului nr. ‚ sector 4, Bucureşti

şi Control -

situat pe

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1713528/26.02.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 1473/27.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobiiul situat pe str. Prĺdvorului

nr. 60, sector 4, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a
planurilor anexate şř Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de coordonare reţele edilitare, aviz de
traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în

data de 25.03.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa pe o Iungime de 35mm, astfel:

• din conducta existentă în carosabilul str. Pridvorului, din dreptul blocului situat Ia
nr. 23 de pe str. Pridvorului, până Ia aproximativ 5m faţă de limita din partea
stângă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizării dosarului, în conformitate cu 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 emiterfl prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerfl terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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

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

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

!ntocmit:
PARASCA

ľ
Red:P.Rţ3ex-05.04.201 9 - prezentul aviz a fost postat pe sile-uI PMB

pe data de ţÜ,.A?R 2 -

IůaiiI

Nr. 1473/171352š/ J L AJŢ2U

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA.
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PRIMĂRIAMUNICIPIULUIBUCUREŞn
DIRECŢIA DE MEDIU

12. APR 2V?
Către : SC TRAIAN CONSTRUCT 1MPEX SRL - prin
Str. Giovanni Boccaccio nr 15-17, sector 4
pentru SC V&G OIL 2000 SRL

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicü nr 44, sector 2

Referitor Ia Iucrarea: Devierea conductei de gaze naturale pentru imobUui din str. Despot
Vodă nr ‚ sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1713249/26.02.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 1474/27.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrărfl: Devierea conductei de gaze naturale pentru imobflul din str Despot
Vodă nr 55, sectorZ conform documentaţiei depuse (C.U. nr. a
planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificărfl nr, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizelelacordurile individuale ale deţinătorilor
de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, În urma
verificării efectuate pe teren în data de 25.03.2019, s-a constatat că iucrarea se va executa
pe o Iungime de 4m, astfel:

• din conducta existentă o parte aerian, se va devia, subteran Ia Iimita de
proprietate a imobilului.

• devierea are Ioc pe aleea pietonală situată între blocul 35 B din os. tefan cet
Mare i Iateral dreapta imobil nr. 55 din str. Despot Vodă.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B.

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

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

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea ce(or menţionate în prezentul aviz de specia(itate va fÎ sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana ;QPĄ

Red:P.R.I3ex.-05042019 - prezentul avÉz a fost paştat pe síte-uI PMB
pe data de ţ.O,.ÂB...

Nr. 1474117132491

nr. 304/2009 privind
Bucureşti, vă facem

aviz, aveţi obligaţia

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINES5

!ntocmit:
ĘxpoaPxaPARASCA
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PR]MĂRIAMUNICIPIULUIBUCUREŞ11 r%v2P!9?QJ9Á..4
DIRECŢIA DE MEDIU

Către:

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicü nr 44, sector 2

Referitor Ia Iucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str Lanului
nr ‚ sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1713328/26.02.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 1479/27.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea IucrărU: Alimentare cu energie electrică a imobÜului situat pe str Lanului nr 47,
sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a planurilor
anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea NotificărU nr, emisă de Agenţia
pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele
edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că1 în urma verificării
efëctuate pe teren în data de 25.03.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa pe o
Iungime de 2m, astfel:

• din LEA JT existent în trotuarul din dreptul imobilului alimentat, subteran, prin
trotuarul str. Lanului, până Ia aproximativ lm faţă de Iimita din partea stângă a
proprietăţii.

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament din vecinătatea traseului Iucrării.
În timpul executărfl acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor de 1 m—1 .5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţeĺe edilitare
subterane. Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramuriior arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi"modeiată" în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular aI acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemui radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirfl exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Nr. 147911713328/ L LI)
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat aI
execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificarea apărută uiterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerfl terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, Iit.b.

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

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acordufl
Daniela VOINESCU

Red:P.R./3ex-O504.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB i Q ĂPR 2019
pe data de

I'ai

9 Întocmit:
ExaPARASCA
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PRIMĂRIA MUNICIRULUI BUCUREŞ11 r.P?Pr92Q)2ęą
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 1480117134491 12. AľX. tí:

Către : SC ELECTROINSTAL SOLUTION SRL - prin
Str, Vatra Luminoasă nr. 45, sector 2

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe os. Gheorghe
Ionescu Siseti nr sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1713449/26.02.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 1480/27.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrărfl: „Alimentare cu energie eĺectrică a imobflului situat pe os. Gheorghe
lonescu Sisesti nr. 214, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de

coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm
că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 25.03.2019, s-a constatat că Iucrarea se
va executa pe o Iungime de 150m, asťel:

• din T4146, pe malul Lacului Griviţa, spre Iimita de proprietate, prin trotuarul
os. Gheorghe Ionescu Siseti, până Ia aproximativ 5m faţă de Iimita din partea
stângă a imobilului alimentat.

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament i a vegetaţiei spontane din
yecinătatea traseului IucrărU.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor de 1 m—1 .5m, conform prevederilor SR 8591/1997 ReţeIe edilitare
subterane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor 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, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventuaiele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că in cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat aI
execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
soflcitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturfl i Identităţii

Naţionale.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, Iit.b.

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

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Red:P.R./3ex.-0504.2019 - prezentul aviz a fast posţat pe site-uI PMB ?R 2019
pe dala đe
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PRJMĂRIA MUNICIRULUI BUCUREŞfl
DIRECŢIA DE MEDIU

Către : SC ANTOPREST ACTIV SRL - prin — solicită ridicarea
exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1
P55 — Direcţia Generală Qperaţiuni - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str Fabrica de Chibdturi nr 9-11, sector 5

Referitor Ia Iucrarea: Reabilitare reţea de distribuţie gaze naturale R.P. (în viitor MP) cu
conducte i instalaţü de racordare din PE 100 SDR 11 pe străzile Ion Popescu Gopo,
Lanţului, Puisor, sector 5, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1713894/27.02.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 1525/28.02.2019, prin care

solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrărfl: „Reabilitare reţea de
distńbuţie gaze naturale R.P. (in viitor MP) cu conducte I instalaţü de racordare din PE 100
SDR 11 pe străzde : Ion Popescu Gopo, Lanţului, Pui.şor, sector 5", conform documentaţiei
depuse (C.U. nr. ‚ a planurilor anexate şi Memoriului tehnic,
Clasarea Notificărfl nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureşti, PIan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia
Străzilor, adresă emisă de ADP sector 5), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe
teren în data de 27.03.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa pe o Iungime de
1142m, astfel:

• pe str, Ion Popescu Gopo cu instalaţii de racordare din PE 100 SDR 11 Dn l8Omm
R.P. (în viitor MP), pe un traseu care străbate carosabilul str, Ion Popescu Gopo pe
partea nr impare între punctul de racordare PC2 Ia conducta OL1O existentă pe
Calea 13 Septembrie şi str. Lanţului.

• pe str. Lanţului cu conducte şi instalaţii de racordare din PE 100 SDR 11 Dn lBOmm
R.P. (în viitor MP), pe un traseu care străbate carosabilul str. Lanţului pe partea nr.
impare şi ramificaţia care străbate terenul din spatele blocurilor 85, 83, 81, 79, 77. Se
va racorda Ia conducta Dn 125 existentă pe str. Acvila — PC3.

• pe str. Puişor cu conducte şi instalaţii de racordare din PE 100 SRD 11 Dn 125mm
R.P. (în viitor MP), pe un traseu care străbate carosabilul str. Puişor pe partea nr
impare şi ramificaţia care străbate terenul din spatele blocurilor 93, 95, 97, 99, 101,
103, 105, 107, 109, 111, Se va racorda Ia conducta Dn 125 existentă pe str.
Sirenelor — PC1.

• branamenteIe (39, conform planului de coordonare reţele edilitare i memoriului
tehnic) existente HDPE8O/PE100 SDR 11 se vor înlocui i se vor cupla Ia conductele
noi.

• Iucrarea se execută, subteran, în carosabil/parcare, iar branamenteIe prin spaţiile
verzi de bloc, fără afectarea vegetaţiei din vecinătatea traseului Iucrării.

I&ii

Nr. 1525/1713894/ l 2, APR 2U9
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Având în vedere că noua conductă este din polietilenă se pot respecta prevederilor
SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane, Condiţii de amplasare i anume că în timpul
executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor
de lm—1.5m

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborfl din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia f]nalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorfl
eventualelor prejudicfl produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat aI
execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterU prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii avizului înainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, arŁ4, Iit.b.

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 emiterfl.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Marięna:POPA

Şef Serviciu Avize şi Acordurí
Daniela VOINESCU\

Întocmit:
SCA

Red:P.RJ4ex.-0504.2019 - prezentul aviz a fost posiat pe site-uI PMB 10 l
pe data de

Bd. Rogina Elisabeta nr 47, poştal O51 3. sedar 5, Bucureşb, România I
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PR]MĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 1526,197711714001,17189281 1 L APR m
Către : SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA — prin soiicită ridicarea
exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Alimentare cu energie electrică prin branament electric a imobilului
situat pe str Săveni nr ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1714001/27.02.2019 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr. 1526/28.02.2019, completată cu documentaţia înregistrată Ia P.M.B. cu nr.
1718928/14.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1977/15.03.2019, prin care solicitaţi avizul de
specialitate privind executarea IucrărU: Alimentare cu energie eĺectrică prin branament electric
a imobiĺului situat pe str Săveni nr 37, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea
Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,
Avizelelacordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP
sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 20.03.2019, s-a
constatat că Iucrarea se va executa pe o Iungime de 26m subteran, astfel:

• din LEA JT aferent PTA 7065 existent în deptul imobilului cu nr, 38 din str. Săveni,
continuă cu un cablu aerian pe o Iungime de 13m până Ia stâlpul din dreptul
imobilului alimentat, apoi subteran prin trotuarul din faţa imobilului alimentat, până Ia
limita din partea dreaptă a proprietăţii.

• in vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există iarbă.
In urma analizării dosarului, în conformitate cu 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării
revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La f]nalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana Şef Serviciu Avize şi Acorduri

Daniela VOINESCU

1r
!ntocmit:

E%OâARASCA

Red:P.RJ3ex.-09.04.201 9 - prezenlul aviz a fost postat pe site-uI PMB
pe data de

Bd. Recina Elisabeta nr 47. oostal 050013. sedor 5. Bucurest. Románia
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

12. PR llfl

Către : SC POWERTEC PROIECT SRL
Bd. Banu Manta nr. 2, mansardă, ap. 5, sector 1

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1
ADP Sector 2 - Şos. Electronicü nr 44, sector 2

Referitor Ia Iucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Serghei
Vasilievici Rahmaninov s sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1714423/28.02.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 1565/01.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea lucrării: „Aflmentarea cu energie electrică a imobUului situat pe str. Serghei
Vasilievici Rahmaninov nr. 38, sector 2", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea
Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan
de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor, avizul favorabil
emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de
25.03.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa pe o Iungime de 530m, astfel:

• se manonează în cablul existent Ia intersecţia str. Ceaikovski cu bd. Mircea Eliade
i Calea Floreasca, în trotuarul nr. pare al Căh Floreasca, continuă prin trotuarul nr.
pare aI Căii Floreasca, subtraversează străzile: Ghiţă Pădureanu, Johann Strauss,
Grăditea Florestilor, Stroe Postelnicu, Radu Captariu, C-tin Somoiog, Tudor Buzoiu,
apoi prin trotuarul nr. impare aI str. Tudor Buzoiu, subtraversează str. Serghei
Vasilievici Rahmaninov, continuă prin trotuarul nr, pare până Ia aproximativ 5m faţă
de Iimita din partea stângă a proprietăţii.

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniamentul Căii Floreasca din vecinătatea
traseului Iucrărfl.
În timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 ReţeIe edilitare
subterane. Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adapta!ă condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor 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, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Nr. 1565117144231
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Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirfl exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având in vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat aI
execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterU prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitărfl revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerU terenului Ia starea iniţială.
Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii i ldentităţfl

Naţionale.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform HCGMB. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, art4, Iitb.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări đe defrişare sau
toaletare.

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Maşiana :POPA

Şef Seiviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

ReďP.RJ4ex.O8.O4.2Ol9 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB i 0. PR 20í9
pe data de

B'J, Recina Elisabeta nr. 47. cod nostal 050013. sector 5. Bucuresu. Româna I i
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

situat pe str. Rabat

Nr. 1566117144251 L ÍkML LU3

Către : SC POWERTEC PROIECT SRL
Bd. Banu Manta nr. 2, mansardă, ap. 5, sector 1

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligraňei nr 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Alimen tare cu energie electrică a imobilului
nr ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1714425/28.02.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 1566/01.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Alimentare cu energie electrică a imobflului situat pe str Rabat
nr 10-14, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic1 Clasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de

coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în
urma veriflcării efectuate pe teren în data de 25.03.2019, s-a constatat că Iucrarea se va
executa pe o Iungime de 150m, astfel:

• se manonează în cablul existent situat în trotuarul nr. impare din Aleea Alexandru,
în dreptul imobilului cu nr. 37, subtraversează Aleea Alexandru, continuă prin
trotuarul nr. pare aI str. Rabat, până Ia aproximativ 5m faţă de Iimita din par[ea
stângă a proprietăţfl.

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniamentul din vecinătatea traseului Iucrării.
În timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane. Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

ĺn 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 fl secţionat sistemul
radicular aI acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Bd. Reqina Bisabeta nr. 47, cod poşbl 050013, sector 5, Ducured, România ia



Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat aI
execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificarea apărută uíterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerfl terenului Ia starea iniţială.
Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii i Identităţii

Naţionale.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, art4, Iit.b.

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,
Simona-Mariana POPA

Şeť Serviciu Avize şi Acorduri

I
j Daniela VOINESCU

ÜL

!ntocmit:
oASCA

Red:P.Ri3ex.-O8.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe si(e-uI PMB
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PRIMĂRIA MUNICIHULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

rçmqpPY.s'

Către SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA - prin

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr 44, sector 2

Referitor Ia lucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobflului situat pe str. Peisajului
nr. ‚ sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată la P.M.B, cu nr 1714495/28.02.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 1568/01.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Alimentarea cu energie electńcă a imobilului situat pe str. Peisajului nr.
23, sector 2", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a
planurilor anexate şi Memoriuiui tehnic, Clasarea Notifjcării nr, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor
de reţele edjlitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma
veriflcării efectuate pe teren în data de 25.03.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa
pe o Iungime de 28m (18m subteran + lOm stâlp), astfel:

din LEA JT existent, subteran, prin trotuarul str. Peisajului, pănă Ia aproximativ
8m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetaţie spontană.
In urma analizării dosarului, în conformitate cu 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 modif]care apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, lit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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

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

DIRECTOR EXECUTJV
Simona-Mariana;

Nr. 1568/1714495/1 l APR 2P

Qrj

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU j

Ýŕ

Întocmit:
SCA
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PR]MĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 romania2ül9.eur
DIRECŢIA DE MEDIU

Către : SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA - prin

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str Domnia Ancuţa nr. 1, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Extindem reţea electrică pentru alimentare cu energie electńcă a
imobflului cu adresa str Av. Popiteanu nr ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1714493/28.02.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 1569/01.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Extíndere reţea &ectńcă pentru alimentare cu energie electrică a
imobilului cu adresa str Av. Popiteanu nr. 65, sector 1", conform documentaţiei depuse
(C.U. nr. ‚ a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea
Notiflcării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de
Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren in data de
20.03.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa pe o Iungime de 70m, astfel:

• din cablul existent în carosabilul str. Soveja, prin carosabilul str. Av. Popiteanu
pe partea imobilelor cu nr impare, pänă a aproximativ 3m faţă de limita din
partea stângă a proprietătii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizării dosarului, în conformitate cu 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La Finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiuiui Bucureşti.

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

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Marîana POPA Şef Serviciu Avize şi Acorduri

Daniela VOINESCU

j2 1,1
!ntocmit:
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PR]MĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

) 2. APR

Către : SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA - prin

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str Să veni
nr. ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1714488/28.02.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 1570/01.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Aflmentarea cu energie electrică a imobiĺului situat pe str Să veni
nr. 88, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. din

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de coordonare

reţele edilitare / Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de
traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în
data de 20.03.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa pe o Iungime de 13m, astfel:

• din LEA JT afarentă PTA 7065, subteran, până Ia aproximativ 3m faţă de Iimta din
partea dreaptă a proprietăţii.

• fără afectarea vegetaţiei existente în platbanda din vecinătatea traseuiui Iucrării.
În timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu

r distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. În timpui iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendroiogic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor 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, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că in cazul în care în urma veriflcărilor ulterioare (24 Iuni de Ia flnalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori afiaţi în apropierea traseuiui
Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al
execuţiei Iucrărilor menţionate.

Nr. 1570117144881
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Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
soflcitării revizuirfl avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, Iit.b.

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

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Ma iana..POPA

/ V Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. RoxąSCA

Red:PR.I3ex.-O8.04.201 9 - prezentul aviz a fost postat pe siie-uI PMB i o APR 29pe data de
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PR]MĂRJA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 romanía2Ol9.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 1721,1038511715860,1672137/1 i AP. 2W9

Către SC VERTA TEL SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia restratura PMB

Spre ştiinţă:
P54 - Direcţia Gospodărire Localâ - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii
Verzi - B-duĺ Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, eL 1, sector 4

Referitor Ia Iucrarea: Alimentare cu energie eĺectrică a imobUului situat pe str Orătie
nr ‚ sector 4, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1672137/18.10.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 10385119.lO.2018, compietată cu documentaţia înregistrată Ia
P.M.B. cu nr. 1715860/06.03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1721/07.03.2019, prin care
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării: “Aflmentare cu energie electrică a
imobilului situat pe str. Orăstie nr 26, sector 4", conform documentaţiei depuse (C.U. nr

a planurflor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea
Notificărfl nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan
de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de OGL sector 4), vă comunicăm că, în
urma veriticării efectuate pe teren în data de 13.11.2018, s-a constatat că Iucrarea se va
executa pe o Iungime de 75m (40m domeniul public + 35m domeniul privat), astfel:

• se mansonează în PTZ 2157 — PTZ 2938 din dreptul imobilului nr, 25 din str. Roiori,
continuă prin trotuarul nr. impare aI str. Roiori, până Ia Iimita din partea stângă a
propriertăţii, partea din str. Rosiori.

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniamentul din vecinătatea traseului Iucrării din
str Rosiori.
In timpul executărU acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adapta!ă condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor 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, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Bd. Regina Elisabeb nr 47, ccd poşial 050013. sedor 5, Bucureşb, Rcmănia



Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea

Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorH

eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având in vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat aI

execuţiei lucrărilor menţionate.
Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterfl prezentului aviz, aveţi obligaţia

solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

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

teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.
Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau

toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii i este valabil

numai însoţit de avizul Ministerul Culturii i Identităţii Naţionale.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Maflana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

!ntocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.RJ3ex.-09042019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB i 0, APR 2019
pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 rąmąą?O)9.ęą
DIRECŢIA DE MEDIU

CĂTRE,
Doamna Mihaela STQICA

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
os. Electronich nr.44, sector 2, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: “Realizare branament de apă potabilă i racord de canalizare
pentru imobilul din str. Giuseppe Garibaldi i ‚ sector 2, Bucuretľ

Ca urmare a cererii depuse de Doamna Mihaela Stoica, înregistrată Ia P.M.B. cu
nr.1718530/14.03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.1970/15.03.2019, prin care se
solicită emiterea avizului privind executarea Iucrării: “Realizare branament de apă
potabUă şi racord de canalizare pentm imobflul din str. Giuseppe Garibaldi nr.26C
sector 2" Bucureti", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certifĺcat de Urbanism din
14.12.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Aviz de
principiu nr. 4; - din 26.10.2018 emis de Apa Nova SA,
Clasarea notificării 15.02.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureti, avize individuale emise de deţinătorfl reţelelor tehnico-edilitare: Distrigaz Sud
Reţele, E-Distribuţie Muntenia, Luxten, RADET, Netcity-Telecom, Telekom Romania
Communications SA, plan de încadrare în zonă), Iucrarea constă în:

• Realizare branament de apă potabilă cu Dn 3Omm PEID i Iungimea de 5m
ce se va racorda la reţeaua publică de apă potabilă din fontă cu Dn lOOmm, existentă în
carosabilul din str. Giuseppe Garibaldi. Traseul branamentuIui de apă potabilă se va
executa prin traversarea parţială a carosabilului i trotuarului din dreptul imobilului cu
nr.26C, până Ia căminul de branament ca va fi realizat Ia Iimita de proprietate a imobilului
cu domeniul public.

• Realizare racord de canal cu De l6Omm i Iungimea L6 m, cu legătură Ia
reţeaua de canalizare publică existentă în carosabilul din str. Giuseppe Garibaldi. Căminul
de racord va fi amplasat la Iimita de proprietate a imobilului cu domeniul public.

2. Urmare a veriflcării efectuate pe teren în data de 11.04.2019 s-a constatat
în trotuarul din dreptul imobilului cu nr.26C nu există vegetaţie.

În urma analizării documentaţiei depuse i a verificărilor pe 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 execuţiei Iucrării
menţionate.

Nr.19701 1718530/ 2019
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Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de

toaletare, iar Ia f,nalizarea Iucrăriior aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

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

de Urbanism nr. 307/17'G" din 14.12.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti

împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.
Aplicabilitatea prezentului document se referă strict Ia Iucrările desfăurate pe

domeniul public, de Ia reţeaua principală până Ia căminul de branament, respectiv până

Ia căminul de canalizare
Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz,

aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărfl.

Beneficiarul, respectiv executantul Iucrărfl sunt răspunzători de execuţia Iucrărilor

i de respectarea condiţiilor din prezentul aviz.
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 valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simon -Mariana POPA

DI ECÎIPj
jĐE MEDIU

Întocmit1
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOŞSCU

RedDVf3ex./12Q4.2O19 prezenwl aviz a ťosl postal pe sie-uI PMB
httn:/Nwomb.rnts iűprimpń directiűdiredip mediuipvize artoń in ccnsukarelavize agbod in consuttare.phy
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

CĂTRE,
CONSILIUL LOCAL SECTOR 2
ADMINISTRAŢIA OOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
os. Electronicii nr.44, sector 2, Bucuresti

Spre tiinţă:
ADMINISTRAŢIA STRAZILOR BUCUREŞTI
Strada DomniţaAncuta nr.1, sector 1, Bucureti

Referitor Ia lucrarea: “Reabilitare sistem rutier din strada Maior Ion Coravu, sector 2,Bucureti"

Ca urmare a cererii depuse de Administraţia Domeniului Public Sector 2înregistrată la RM.B. cu nr.1722906/28.032019 şt Ia Direcţia de Mediu cunr.2455/29.03.2019, prin care se solicită emiterea avizuiui de specialitate privindexecutarea Iucrării: “ Reabilitare sistem rutier din strada Maior ĺon Coravu, sector 2,Bucureti' ă comunicăm următoarele:
1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism

din 19.03.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planurile anexă,Cladare notificării nr i emis de Agenţia pentru Protecţia MediuluiBucureti, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Străzilor Bucuresti,Iucrarea constă în reabilítarea carosabilului i a trotuarelor pe ampriza actuală a străzii ipe traseul existent1 cu respectarea dimensiunilor geometrice actuale ale străzii,reparaţiile sistemului rutier cuprinzând urmăioarele Iucrări importante:
- rectificare pante transversale;
- se vor înlocui bordurile deteriorate, iar in zona trecerilor de pietoni, acestea vor fimontate cu o Iumină mai mică de Scm, pentru accesul persoanelor în virstă saucu dizabiiităţi;
- se vor aduce Ia cota carosabilului capacele de vizitare, răsuflătorile de gaze,gurile de scurgere;
- se va face Iegătura suprafeţei carosabiie a străzii modernizate cu carosabilulstrăzilor pe care Ie intersectează;
- se vor asigura panteie spre gurile de scurgere existente1 în baza unor măsurătońtopo în teren;
- se vor păstra accese(e auto spre imobile;
- se vor desfunda gurile de scurgere existente;
- se vor reface marcajele i semnalizarea rutieră.
Drumul are o Iungime totală de 897m, intre os. Mihai Bravu i intrarea înCompiexul Naţional “Lia Manoliu".
Suprafaţa carosabiiă este de 20.135mp, suprafaţa trotuarelor este de 5.729mp,iar suprafaţa ocupată de spaţii verzi stradale este de 7.027mp.

Nr. 2455 Í 17229061...15.AĽR.2019

Bd. Aegina Erisabeta nr.47, cod pcştal 050013, sector 5. Bucurnsu. Rnmnn i.tr IriiI



2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 03.04.2019 s-a constatat:

- pe strada Maior lon Coravu există spaţiu verde amenajat sub forma a 7

scuaruriîn care sunt plantaţi: 42 ex. arbuti din specia buxus, 125 ex. arbori, 4 ex. Thuja,

precum i aranjamente din plante perene;
- în trotuarul nr, pare există platbandă cu gazon in care sunt 98 ex. arbori din

speciileteí, frasin, artar;
- în trotuarul nr impare există platbandă cu gazon în care sunt 11 1 ex. arbori din

speciiletei, frasin, artar, corcodus;
In urma analizării documentaţiei depuse i a veńficărilor 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 Bucureşti1 vă facem cunoscut avizul favorabil

execuţiei Iucrării menţionate.
In execuţia Iucrărilor se vor respecta următoarele condiţii:

- In timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului

dendrologic din proximitatea lucrărilor prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate

manual) la ceI puţin 1,0 -ł,5 m faţă de arbori, conform SR 8591/1997 Reţele ed/Iŕtare

subterane. Condiţii de ampĺasare;
- La execuţia (ucrărilor de inśocuire i montarea bordurilor pe trotuarele

aferente str. Maior Coravu, săpătura se va realiza astfel încât să nu fie afectate sistemele

radiculare ale arborilor plantaţi în planda verde existentă în aceste trotuare;

- Lucrările de reabilitarea carosabilului i a trotuarelor doin str. Maior lon

Coravu se vor executa pe ampriza actuală a străzii ş pe traseul existent, cu respectarea

dimensiunilor geometrice ale străzii ş fără afectare&diminuarea spaţiului verde cuprins

între trotuar i carosabil;
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, rănirea trunchiurilor arborilor,

depunerea pământului sau altor materiale în jurul acestora sau rănire&ruperea ramurilor

prin manevrarea utilajelor din dotare;
- Este interzisă reducerea suprafeţei de spaţiu verde existent;

Se va Iimita impactul asupra factońlor de mediu pe perioada realizării Jucrărilor

prin respectarea următoarelor măsuri:
- Pe perioada execuţiei lucrărilor se vor Iua măsuri pentru a evita disconfortul

creat prin producere de praf i zgomot, fiind obligatoriu să se respecte normele,

standardele si Iegisĺaţia privind protecţia mediului în vigoare ( STAS 12574/1987, STAS

10009/1988, HG 1756/2006);
- Se vor Iua măsuri care să împiedice producerea de emisU semnificative de

pulberi Ia manipulare, depozitare i transport a materialelor de construcţii sub formă de

praf;
- Se vor Iua măsuri suplimentare astfei încât să se evite murdărirea

drumurilor publice neafectate de lucrări i respectarea normelor de salubrizare urbană.

- Se va acorda o atenţie sporită manevrărU utilajelor în apropierea arborilor şÍ

spaţiilor verzi amenajate;
In 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 sau prăbuşirea

materialului dendrologic aflat pe traseul Iucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor

uscate şi suportarea contravalorü eventualelor prejudicfl produse prin prăbuşirea

acestora.
Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea

sistemului radicular al arborilor din proximitatea traseului (pńn păstrarea distanţei minime

de 1,0 faţă de arbori), existând riscul secţionărü acestuia, defrişarea materialu(ui

dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza

unei solicitări punctuale (defrisare care va implica plantarea de material dendrologic în

compensare).
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t-'recizäm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau detoaletare, iar Ia finaiizarea Iucrăriior aveţi obiigaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate înCertificatui de Urbanism nr. 204R11714251 din 19.03.2019 emis de Primăria MunicipiuluiBucureşti împreună cu planurile anexă - vizat spre neschimbare.Pentru orice modificare apărută în traseul iucrării ulterior emiterii acestui aviz,aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei iucrărü.Avänd în vedere faptui că str, Maior ion Coravu face parte din ParcelareaCălărasi — Hârjeu, ce figurează pe Iista Monumentelor Istorice din 2015 la poziţia 195cod LMI B-II-s-B-17917 i conform Reglementărilor PUZ “Zone protejatď' nr.61. MaiorCoravu i nr.46-Vatra Luminoasă, prezentui aviz este valabil numai în prezenţa avizuluiemis de Ministerul Culturü i Identităţii Naţionale privind execuţia Iucrărilor.Proiectantul, executantul i beneficiarul Iucrărilor sunt direct răspunzători deexecuţia Iucrărilor i de respectarea condiţHlor din prezentul aviz, precum i derespectarea Iegis(aţiei în vigoare.
Nerespectarea celor menţionate în prezentui aviz va fi sancţionată conformart.4, Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 30412009 privind aprobarea Normelor deprotecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiuiui Bucureşti.Prezentui aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,C Simona- arianaOĄ

Intocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCUo

Red:D.v../ Sex./1Z04.201 9 - prezentul aviz a fost postat pe sile-uI PMBhttp://wwwjmb.ro/institutii/primaria/directii/directia mediutavize arbori in consultare/avize arborš in consultare.php
pe data de ÍQARR. 2019
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PRIMĂRIAMUNICIRULUI BUCUREŞ11 rornpna22i9eu
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 1320117121831
16. APR 2'J9

CĂTRE,
S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.
Strada Ghiocei nr. 11, sector 2, Bucuresti

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

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTQR 2
os. Electronicü nr44, Sector 2, Bucureti

Referitor ĺa Iucrarea: ‘Bransament de gaze naturale pe str. Petricani 1, sector 2,
Bucureti"

Ca urmare a cererii depuse de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. AVI PROD GRUP
SR.L.I inregistrată Ia RM.B. cu nr1712183/21.02.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.1320/22.02.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea IucrărU:
“Branament de gaze naturale pe str. Petrŕcani nr.50D, sector 2, Bucuresti", vă comunicâm
următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din
12.11.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de
vânzare aut. cu nr. notar public Dan Tătaru, Acord de acces Ía sistemul de
distribuţie gaze naturale nr. i soluţie de acces nr.
emise de Distrigaz Sud Reţele, Memoriu tehnic, Clasarea notificărü nr emisă
de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucuresti, Autorizaţie de Construire nr din
15.11.2016 emisă de Primăria Sector 2 pentru construire imobil de Iocuinţe, avize individuale
emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), Iucrarea constă
in

- reaHzare bransament de gaze naturale nou1 executat pe o porţiune de 1,5m
subteran din PE 100 SDR1 1 Dn 32 mm. Brar,samentul de gaze naturale propus se va realiza pe
str. Ferestrei i se va racorda în conducta de gaze RP OL 4" existentă, pozată suprateran pe str.
Ferestrei. Traseul de pozare a bransamentului de gaze naturale va traversa trotuarul din str
Ferestrei, in dreptul imobilului cu nr.50D din os Petricani, Ia Iimita din stânga a proprietâţii.
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2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 02.04.2019 s-a constatat faptul că
nu există vegetaţie pe traseul Iucrărilor sau în proximitatea acestuia.

In urma analizării documentaţiei depuse i a verificărilor din teren, În conformitate cu
H.C.G.M.B. nr.30412009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiuíui Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrării menţionate.

Precizăm că în acest aviz a fost eliberat în vederea obţinerii Autorizaţiei de Construire
i în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de toaletare.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aduceňi terenului Ia starea iniţială.
Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor speciticate în Certificatul de

Urbanism nr emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu
planul anexă.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterii 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 spaţfllor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Întocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

Ă
1 2. APR ?O9
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

r2mPDLP?P!2•ęY

ţG. &“Nr.1470 11713674

CĂTRE,
E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C. BEST ELECTROPRQIECT S.R.L.

Spre ştflnţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucuresti

Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A prin Domnul Năstase
Claudiu Daniel — imputemicit ai S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L., cerere înregistrată Ia
P.M.B. cu nr.1713674/26.02.2019 şi ia Direcţia de Mediu cu nr.1470127.02.2019, prin care se
solicită emiterea avizuiui de speciahtate privind executarea Iucrărfl: “Alimentare cu energie
electrică a imobilului situat pe strada Roma nr. 18, sector 1,, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.951R11679643 din
06.12.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic,
Fia de soluţie nr.02365534106.06.2018 emisă de E-distribuţie Muntenia, Aviz de traseu
nr.20294ĺ20.12.2018 emis de Consiliui Local Sector 1- ADPS 1, Autohzaţie de Construire
nr.18211407747/24.04.2016 emisă de Primăria Municipiului Bucureti, Clasarea notiflcărü
nr.234/11.01.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediuiui Bucuresti, pian de coordonare
avizat de administratorfl reţelelor tehnico-edilitare, plan de incadrare în zonă, imputernicire)
Iucrarea constă in

- realizare extindere reţea electrică nouă prin montarea subteran a două cabluri
electrice de joasă tensiune, 3x150+95N, pe un traseu în Iungime de 115 m - pe domeniul public.
Reţeaua electrică propusă va Fi mcordată in sistem intrare-iesire, prin manonare Ia cablul
existent în irotuarul din dreptul imobiiului nr.2 din str. Roma. Din Iocul de mansonare, traseul
reţelei electrice propuse va continua prin trotuarul nr, Pare din str, Roma până in dreptul
imobiiului ahmentat, Ia noua Firidă de distribuţie contorizare i protecţie FDCP- ce va Fi montată
in incinta imobilului alimentat. Cablurile electrice se vor monta subteran, in tuburi pliabile, Ia
adâncimea de 0,9m, În anţ cu lăţimea de max.0,5m. Trotuaw pe zona unde se vor executa
Iucrăńie are iăţimea de 2,4m.

2. Urmare a verificărü efectuate pe teren in data de 02.04.2019 s-a constatat că in
trotuawl nr, pare din str, Roma există arbori plantaţi în alveoie.

urma analizării documentaţiei depuse i a veńficăriior din teren, in 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 Iucrării
mentionate.

SECTOR 1

Referitor Ia Iucrarea: “Alimentare cu energie electrică
Roma p sector 1, Bucureti"

a imobilului situat pe str.

r

În execuţia Iucrăriior se vor respecta următoarele condiţii:
- Execuţia Iucrării se va face numai în prezenţa unui reprezentant aI

Direcţiei de Mediu din cađrul Primăriei Municipiului Bucureşti, având obligaţia
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anunţării direcţiei noastre cu 5 zile înainte de începerea Iucrării, Ia tel, 0211305.55.00,
interior 4108.

- În proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o
tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicuiar aI materialului
dendrologic.

- În timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului
dendrologíc prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) ia ceI puţin 1,0 -1,5 m faţă de
arbori, conform SR 8591/1997 Reţeie ediiitare subterene, Condiţii de amplasere;

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în
jurul arborilor sau rănireairuperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare;

In cazul în care nu sunt respectate condiţüle 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 sau prăbuşirea materialului
dendrologic aflat pe traseul Iucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exempiarelor uscate şi suportarea
contravalorH eventuaielor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Dacă în timpul execuţiei Iucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului
radicular aI arborilor din proximitatea traseului (pdn păstrarea distanţei minime de 1,0 faţă de
arbori), existând riscul secţionărh acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza numai
după obţinerea unui aviz de specialilate emis în baza unei solicitări punctuale (defriare care va
implica plantarea de material dendrologic in compensare).

- Precizăm că Tn baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de
toaletare, iar Ia finahzarea iucrărilor aveţi obligaţia aducerü terenului ia starea iniţială.

- Este interzisă reducerea supraťetei de spaţiu verde prin micorare dimensiunilor
alveolelor din proximitatea traseuíui sau betonarea acestora.

Prezentul aviz este emis ín baza şi cu respectarea celor speciflcate in Certificatul de
Urbanism nr 951RJ1679643 din 06.12.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti i in baza
planului de coordonare depus ia prezenta documentaţie.

Având în vedere faptul că amplasamentul se află în Parcelarea Dorobanţi, aflată pe
Łista Monumentelor Istorice din 2015 Ia poziţia 203, prezentul aviz este valabil numai în prezenţa
avizului emis de Ministewl Culturü i Identităţii Naţionale privind executarea acestei iucrări.

Pentru orice modificare apărută in traseul Iucrării uiterior emiterfl acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitărb revizuirfl acestuia inainte de începerea execuţiei iucrărfl.

Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării sunt răspunzători de realizarea Iucrăriior.
Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, Iit. b)

din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 30412009 privind aprobarea Normeior de protecţie a spaţülor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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

DIRECOR EXECUTIV,

Sima UMkCIt POPA

44N1A * Intocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

i l PR. 20'9 Daniela
VOINESCUĄk
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DIRECŢIA DE MEDIU

CĂTRE,
E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C. BEST ELECTROPRQIECT S.R.L.

Spre ştünţă:
ADMINISTRAŢIA STRAZILOR BUCUREŞTI
Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sectorl, Bucureti

Referitor ĺa Iucrarea: ‘AIimen tare cu energie electrică a imobflului situat pe strada
Liniei sector 6, Bucuresti"

Ca urmare a cererii depuse de E-DSTRBUŢE MUNTENIA S.A prin Domnu)
imputernicit aI S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L., cerere inregistrată ia

P.M.B. cu nr.1713673/26.02.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.1471/27.02.2019, prin care se
solicită emiterea avizuiui de specialitale privind executarea Iucrărü: “ Aíimentare cu energie
electrică a imobiiului situat pe strada Liniei nr ‚ sector ď. vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr din
17.12.2018 emis de Primăria Municipiuiui Bucureşti împreună cu pianul anexă, Contract de
vânzare autentificat cu nr ‚ Memoriu tehnic, Fisa de soluţie
nr. emisä de E-distribuţie Muntenia, Aviz de iraseu nr.
emis de Administraţia Străzilor Bucureti, Autorizaţie de Constwire nr emisă de
Primäria Sectorului 6 Bucuresti, Clasarea notificării nr, emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bucureti, plan de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico
edilitare, plan de încadrare în zonă, împuternicire) Iucrarea constă in

- realizare extindere reţea electrică nouă prin montarea a două cabluri electrice de
joasă tensiune1 3x150+95N, prin manonare Ia cablul electric (din PT2424 Ia nia bloc str.
Petuniei 2, sc.2) existentin trotuarul din str. Vaiea Lungă intersecţia cu str. Liniei. Traseul reţelei
electrice propuse va avea Iungimea de 133m, pe domeniul public i va pleca din trotuarul str.
Vaiea Lungă, carosabilul i trotuawi din str. Liniei, până in dreptul imobilului cu nr. din str.
Łiniei ‚ Ia noua firidă de distribuţie, contorizare i potecţie-FDCP, ce va fi montată in incinta
imobilului cu I 7. Pe traseul canalizaţiei nu va fi afectată vegetaţia. Lăţimea anţuIui de
pozare a reţelei electric epropuse va fi de 0,4m I iar adâncimea de pozare va Fi de O,9m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren in data de 04.04.2019 s-a constatat că în
există vegetaţie in trotuarul nr, pare din str. Liniei sub formă de platbandă Iipită de Iimita de
proprietate a imobilelor.

In urma analizărü documentaţiei depuse i a verificărilor din teren, in conformitate cu
HC.G.M.B. nr.30412009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrării menţionate.

Precizăm că in baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de
toaletare3 iar Ia uinaiizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerfl terenului Ia starea iniţială.

In execuţia iucrăriIor nu se va afecta spaţiul verde existent in proximitatea Iucrărilor.

Nr. 1471 I 17136731
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Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate in Certificatul de
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună
cu planul anexă i în baza planului de coordonare depus Ia prezenta documentaţie.

Pentru orice modificare apărută in traseul Iucrărü ulterior emiterii acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitărh revizuirfl acestuía inainte de inceperea execuţiei Iucrărü.

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

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

DIRECTOR EXECUTIV,

Simoşia-Mariana POPA

((WE

Întocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

i l AW
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PRIMĂRIA MUNICIRULUI BUCUREŞÎÎ
DIRECŢIA DE MEDIU

j. ‚n

CĂTRE,
E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L.

Spre ştünţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR i
B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1 Bucureti

Referitor Ia Iucrarea: “Alimentare cu energie eiectrică a imobflului situat pe strada
Miercani sector 1, Bucurestľ

Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A prin Domnut
I aI S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L., cerere inregistrată la

P.M.B. cu nr.1713671126.02.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.1472127.02.2019, prin care se
solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrărh: “Alimentare cu energie
electrică a imobiluiui sătuat pe strada Miercani sector 1 vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din
06.12.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic,
Fia de soluţie nr, emisă de E-distribuţie Muntenia, Aviz de traseu
nr emis de Consiliul Łocal Sector 1- ADPS 1, Autorizaţie de Construire
nr, emisă de Primăria Municipiului Bucuresti, Clasarea notificărH
nr. emisă de Agenţia pentw Protecţia Mediului Bucureti, plan de coordonare
avizat de administratorü reţelelor tehnico-edilitare, plan de incadrare in zonă, împuternicire)
Iucrarea constă in

- realizare extindere reţea electrică nouă prin montarea unui cablu de joasă
tensiune, 3x150+95N, pe un traseu în Iungime de 265m, din postul de transformare 2316 aflat pe
Ierenul imobilului cu nr. din str. Episcop Vulcan, străbate trotuarul nr, pare din str. Episcop
Vulcan, subtraversare carosabil str Episcop Vulcan până în trotuarul nr. impare din str. Branaw,
subtraversare carosabil str. Mitropolit Episcop Vulcan, continuare prin trotuarul nr. impare din str.
Branaru până Ia str. Miercani, prin trotuarul nr, pare din aceasta până in dreptul imobilului
alimentat, unde va subtraversa carosabilul str Miercani până Ia FDCP ce va fi amplasat pe
proprietatea imobilului cu din str Miercani, Ia Iimita de proprietate cu domeniul public.
Traseul pe domeniul public va fi de 259m i montarea cablului electric se va realiza în anţ cu
Iăţimea de max. 0,Sm, Ia adâncimea de 0,Om in trotuar i de 1 ‚2m Ia subtraversări.

2. Urmare a verifĺcării efectuate pe teren în data de 02.04.2019 s-a constatat că in
proximitatea traseului de pozare a cablului electric se află aliniament stradal sub formă de fâie
plantată sau alveole în care sunt arbori/arbuti plantaţi.

In urma analizărü documentaţiei depuse i a verificărilor din teren, în conformitate cu
H.C.G.M.B. nr.30412009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţfllor verzi de pe teńtohul
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei Iucrării
menţionate.

Nr. 1472 ĺ 17136711 1.'f:.'

În execuţia Iucrărilor se vor respecta următoarele condiţii:
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- În proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizănd o

tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI materialului
dendrologic.

- in timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului

dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia ceI puţin 110 -1,5 m faţă de

arbori, conform SR 8591/1997 R&ele edibtare subterane, Condiţii de amplasare;

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor mateńale in
jurul arborilor sau rănire&ruperea ramuri[or prin manevrarea utiIaje(or din dotare.

In cazul in 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 sau prăbuşirea materialului
dendrologic aflat pe traseul Iucrărfl, aveţi obligaţia inlocuirü exemplarelor uscate şi suportarea
contravalorii eventuale(or prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Dacă in timpul execuţiei Iucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului
radicular aI arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanţei minime de 1,0 faţä de

arbori), existând riscul secţionărü acestuia, defrişarea materialului 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 in compensare).
Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de

toaletare, iar Ia finahzarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerü terenului Ia starea iniţială.

- Este interzisă reducerea suprafeţei de spaţiu verde prin micorare dimensśunilor

aIveoIeIor/fáiei plantate din proximitatea traseului sau betonarea acestora.
Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor speciflcate în Certificatul de

Urbanism nr. din 06.12.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti i in baza
planului de coordonare depus Ia prezenta documentatie.

Având în vedere faptul că amplasamentul se află în Parcelarea Bazilescu, aflată pe
Lista Monumentelor Istorice din 2015 Ia poziţia 191, prezentul aviz este valabil numai in prezenţa
avizului emis de Ministewl Culturü i Identităţii Naţionale privind executarea acestei Iucrări

Pentru orice modificare apărută in traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de inceperea execuţiei Iucrărb.

Nerespectarea celor menţionate in 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 teńtoňul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an đe Ia data emiteńi.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

n
O Intocmit,

Sef Serviciu Avize si Acorduri
‘ Daniela VOINESCU
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Ă

Red:Dv../ 3exĺ09.4.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
htţpi/y,pmb.ro/instjtutijJpdmońaIdirectji/đirectia mediuĺavize arboń in consuareIavize arbori in consuUarephp

pe dala de

Bd. Reqra Elsabeta rv. 47, ced poştalOSOOl3, sector 5, Buoireşb, R%1w

TeI: 02130555.00
hLlpJnw#.pmbm



PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

c
Nr. 1571 I l7l489I

CĂTRE,
E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
prin
Domnul MITROI IONUŢ
Strada PăIţiniuIuí nr. 26, sector 4, Bucuresti

Spre ştiinţă:
PRIMARIA SECTORULUI 3
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE
Strada Intr. Odobesti nr. 5-7, scetor 3, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: “Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada
Liviu Rebreanu ‚ sector 3, Bucureti"

Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A prin Domnul Mitroi
Ionuţ, cerere înregistrată Ia P.M.B. cu nr1714489128.02.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.1571/O1.03.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea
Iucrării: “Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Liviu Rebreanu nr.29C,
sector 3", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din
04.10.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Fia de soluţie
nr, emisă de E-distribuţie Muntenia, Aviz nr. emis de
Primaria Sector 3, Aviz de traseu nr. emis de Direcţia Servicii Publice din cadrul
Primăriei Sector 3, Aviz nr emis de Comisia Tehnică de Circulaţie — PMB,
Clasarea notificărü nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti,
avize individuale emise de administratorH reţelelor tehnico-edilitare) Iucrarea constă în:

- realizare extindere reţea electrică cu o reţea electrică subterană prin montarea un
cablu de joasă tensiune, pe un traseu în Iungime de 73 m - pe domeniul public, din postul de
transformare 1385 existent în nia “Complex AIba", prin asfalt i prin spaţiu verde existent în
Iateral Complex AIba, apoi prin trotuarul din dreptul imobilul alimentat, până Ia BMPT ce se va
monta in incinta proprietăţii, Ia Iimita cu domeniul public. Lucrările se vor executa în anţ deschis
cu Iăţimea de 0,4 m, iar adâncimea de pozare a cablului electric va fi de 0,9m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 04.04.2019 s-a constatat că
traseul reţelei electrice propuse străbate spaţiul verde din Iateralul Complexului AIba, in care
există arbori din specüle frasin i acer

In urma analizărH documentaţiei depuse ş 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 Iucrării
menţionate.

In execuţia Iucrărilor se vor respecta următoarele condiţü:
- ĺn proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o

tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI materialului
dendrologic.
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- În timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la ceI puţin 1,0 -1,5 m faţă de
arbori, conform SR 8591/1997 Reţeĺe edilitare subterane. Condiţii de amplasare;

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

În 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 Ia finalizarea Iucrărb) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului
dendrologic aflat pe traseul IucrărH, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea
contravalorH eventualelor prejudícH produse prin prăbuşirea acestora.

Dacă în timpul execuţiei Iucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului
radicular aI arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanţei minime de 110 faţă de
arbori), existând riscul secţionărH acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza numai
după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale (defrisare care va
implica plantarea de material dendrologic in compensare).

Precizăm că in baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de
toaletare, iar Ia finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

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

Pentru orice modificare apărută în traseul IucrărH ulterior emiterii acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirü acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrării.

La finalizarea i recepţia Iucrărilor, se va menţiona starea materialului dendrologic din
proximitatea Iucrărb.

Beneficiarul, respectiv executantul Iucrărilor este răspunzător de execuţia Iucrărilor i
de respectarea condiţiilor din prezentul aviz.

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-Mariana POPA

Întocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

i 2. tPR. Wí
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PR]MĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 çoąjiq2O9.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

iG. rR21

Către : SC ANTOPREST ACTIV SRL - prin dL — solicită ridicarea
exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1
ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Reabiíitare reţea de distäbuţie gaze naturalepe str. SomeuI Rece,
Aĺeea SomeuI Rece, str Studina i str Pârâul Rece, cu conducte din PE100 SDR 11,
sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1714222/28.02.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 1575/01.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Reabilitare reţea de distńbuţie gaze naturalepe str SomeuI Rece,
Aleea Somesul Rece, str Studina şi str Pârâul Rece, cu conducte din PE100 SDR 11,
sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a
planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de coordonare reţele edilitare, aviz de
traseu emis de Administraţia Străzilor şi ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării
efectuate pe teren în data de 27.03.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa pe o
Iungime de 2559,5m, astfel:

conducta proiectată, RP PE 100 SDR Dn 125mm, se va racorda în conducta
existentă RP în carosabiiui şos. Bucureşti Ploieşti, continuă pe aleea din dreptul
imobilului cu nr. 27 — 35, în carosabilul str. Someşul Rece, pe par[e nr. pare, între
imobilele cu nr. 47 şi 1 A - în dreptul cărora conducta va avea cap terminal.

( . conducta se va ramifica astfel:
- pe str. Pârâul Rece, cu cap terminal în dreptul imobilului cu nr. 1;
- pe str. Studina, cu cap terminal în dreptul imobiiului cu nr. 1 A;
- în aleea spre vila nr. 10, cu cap terminal în dreptul ei;
- pe aleile şi spaţiile verzi ce duc spre vila nr. 3, nr. 4, nr. 5 şi nr. 7, cu cap terminal în
dreptul vilei nr. 7;
- pe aleea Someşul Rece, pe carosabil/parcare, cu branşamentele prin spaţiul verde
ale biocurilor nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cu cap terminal în dreptul blocului 1.

• branamenteIe (101, conform planului de coordonare reţele edilitare i memoriului
tehnic) existente se vor înlocui i se vor cupla Ia conductele noi.

• Iucrarea se execută, subteran, în carosabil/parcare, iar branamenteIe prin spaţiile
verzi de bloc, fără afectarea vegetaţiei din vecinătatea traseului Iucrării.

• racordare Ia conducta existentă
Având în vedere că noua conductă este din polietilenă se pot respecta

prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare ęi anume

I,aitU
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că în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime

fată de axul arborilor de lm—1.5m
Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se

va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţfllor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. În timpul Iucrărilor constructorul va

Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau

altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor 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, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazui în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseulu
lucrărfl, veţi avea obligaţia înlocuirfl exemplarelor uscate şi suportarea contravalorfl
eventualelor prejudicfl produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat aI
execuţiei lucrărilor menţionate.

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitărfl revizuirU avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, IiŁb.

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

are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTO
Simoa

Şef Serviciu Avize şi Acordurs
Daniela VOIN SCU

0ąĺŢ

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA-w
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PR]MĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

C nn 1aĺi

Către : SC P0WERTEC PROIECT SRL
B-dul Banu Manta nr. 2, mansardă, ap. 5, sector 1

Spre ştiinţă
Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1
ADP Sector 1 - B-dul Poligraflei nr 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea:
str. Av. Popiteanu nr.

Alimentarea cu energie eĺectrică
sector 1, Bucureşti

a imobflului situat pe

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1714419/28.02.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 1579/01.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Alimentarea cu energie electrică a imobUului situat pe
str Av. Popi$eanu nr 54 B, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea
NoUflcării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan
de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor i ADP
sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 27.03.2019, s-a
constatat că Iucrarea se va executa pe o Iungime de 2934m, astfel:

se prevede extinderea reţelei electrice cu o reţea electrică subterană din staţia de
transformare Pajura 110/1 Okv în sistem intrare-iesire, prin montarea a două
cabluri de medie tensiune pe terenul aferent staţiei Pajura, continuă prin terenul
situat între staţia Pajura i str. Băicule$i, apoi pe str. Băicule$i până Ia pasajul
bd. Poligraflei, subtraversează CF până în trotuarul cu nr. pare aI bd. Poligrafiei,
apoi îI subtraversează pe partea nr. impare pe care continuă până Ia Piaţa Presei
Libere, continuând prin trotuarul acesteia până Ia intersecţia cu bd. Mărăsti,
continuă prin trotuarul acestuia pe partea nr. impare până Ia intersecţia cu bd.
Expoziţiei, continuă prin trotuarul acestuia pe partea nr, pare până Ia intersecţia
cu str. Av. Popiteanu, apoi prin trotuarul acesteia pe partea nr. pare.
până în dreptul imobilului cu adresa str. Av. Popi$eanu nr. 54 A este traseu
comun, Iucrarea se execută prin tuburi existente, fără afectare carosabil,
conform CU nr, pentru care Direcţia de Mediu a
emis avizul nr. 426011626987106.07.2018, cu termen de valabilitate până pe
data de 06.07.2019, până Ia aproximativ 20m faţă de Iimita din partea stângă
a proprietăţii.
în vecinătatea Iucrării ce se va executa cu săpătură deschisă, respectiv doar pe
str. Av Popi$eanu nu există arbori plantaţi în aliniament.

In urma analizării dosarului, în conformitate cu 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.

Iai
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Fentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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

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

DIRECTOR EXECUTIV,
SimonMaľ na POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

»fl J Qr
Întocmit:

EASCA

1 Z ÁPR13
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PRJMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

16. ?R 1

Către : SC POWERTEC PROIECT SRL
B-dul Banu Manta nr 2, mansardă, ap. 5, sector 1

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poíigratiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Alimentare cu energie electńcă a
Eugen Brote nr ‚ sector 1, Bucureşti

imobilului cu adresa Drumul

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1714420/28.02.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 1580/01.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea IucrărU: „Alimentare cu energie electrică a imobflului cu adresa Drumul Eugen
Brote nr 46-50, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de

coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în
urma verificării efectuate pe teren în data de 25.03.2019, s-a constatat că Iucrarea se va
executa pe o Iungime de 80m, astfel:

• din cablul existent, subteran, în trotuarul str. Petre 5. Aurelian Ia intersecţie cu
Drumul Eugen Brote (drum de pământ), continuă pe partea nr. pare a Drumului
Eugen Brote, până Ia aproximativ lOm faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
În urma analizării dosarului, în conformitate cu 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La flnalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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 EXECUŢJJ4
Simona-Mariana $PĂ 8"2%.

ţ/..Iżl

Wś';)
Şef Serviciu Avize şi Acorduri

Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Nr. 1580/1714420/
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PR]MĂRIAMUNICIAULUI BUCUREŞ11 çqQJp2çgĄ,y
DIRECŢIA DE MEDIU

lb. FR23

Către : SC ELECTRO TIRON SRL - prin dL
Str. Lacul Ursului nr 50, sector 6

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicü nr 44, sector 2

Referitor Ia Iucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobiluíui situat pe str CăIuei
nr ‚ sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1714792/01.03.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 1612/04.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea IucrărU: Alimentarea cu energie electrică a imobflului situat pe str CăIuei
nr. 51 bis, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a
planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor
de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma

veriflcării efectuate pe teren în data de 01.04.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa
pe o Iungime de 25m, asťel:

• din T1061 existent situat în trotuarul din intersecţia str. CăIuei cu str. Ghe. Pop
de Băsesti, subtraversează str. Călusei, continuă prin trotuarul str. CăIuei, până
Ia Iimita din partea dreaptă a proprietăţfl.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
În urma analizării dosarului, 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 favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

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

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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,
Simona-Mariana POP Şef Serviciu Avize şi Acorduri

DanieIa VOINESCU

Întocmit:
anaPARASCA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

ĂT,
E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C. ELECTRO TIRON S.R.L.
Strada Lacul Ursului nr. 50, sector 6, Bucuresti

Spre ştflnţă:
ADMINISTRAŢIA STRAZILOR BUCUREŞTI
Strada Domniţa Ancuţa nrl, sector 1, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: Branament energie electrică pentru
Oaspeţflor ‚ sector 1, Bucureti'

imobflul situat pe str.

Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A prin S.C. ELECTRO
TIRON S.R.L., cerere înregisirată Ia P.M.B. cu nr.1714790/01.03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.1613I0k.03.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea
Iucrării: “Bransament energie electrică pentru imobflul situat pe str. Oaspeţflor sector 1'
vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certiflcat de Urbanism nr.
din 10.01.2019 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti impreună cu planul anexă, Memoriu
tehnic, Contract de vânzare aut. cu nr. ‚ Aviz tehnic de racordare
nr. i Fia de soluţie nr, emisă de E-distribuţie
Muntenia, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Străzilor Bucureti,
Autorizaţie de Construire nr, emisă de Primăria Sectorului 1
Bucureti, Clasarea notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Rucureti, plan de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de
incadrare in zonă, imputernicire) Iucrarea constă in:

- realizare branament electric nou prin montarea subteran a unui cablu electric de
joasă tensiune1 3x10+BC, din Linia electrică aeriană — LEA existentă pe stâlpui din trotuarui nr.
impare din str. Oaspeţilor, în proximitatea Iimitei de proprietate stânga Traseul va avea Iungimea
de aprox. 23m - pe domeniul public, prin trotuawl din dreptul imobilului alimentat pänă Ia Firida de
disthbuţie, contońzare i protecţie ce va fi montată in incinta imobilului cu nr. 15, cu acces din
domeniul public. Cabluńle electńce se vor monta subteran, În proťile existente, Ia adăncimea de
O,9m, În anţ cu iăţimea de max.0,Sm. Trotuawl pe zona unde se vor executa Iucrările are
Iăţimea de 3,Om.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 04.04.2019 s-a constatat că în
trotuawl din proximitatea imobilului alimentat există fâie plantată cu gazon — de Iătime 1 ‚5m cu
2 ex. arbori din specia Platanus situaţi Ia aprox. 2,2m de Iimita de proprietate.

în urma analizării documentaţiei depuse i a verificărilor din teren, in conformitate cu
H.C.G.M.B. nr.30412009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti1 vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei Iucrării
menţionate.

Nr. 1613 11714790 1.6.4rR. 2

Bd. Regna EIabeţa nr. 47. cod poşlal 050013. seda5, 8oareştĘ ROmâiia

TeI 0213055500
hupiWrtpmbro



În execuţia Iucrărilor se vor respecta următoarele condiţfl:
- În proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o

tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu đistrugă sistemui radicular aI materialului
dendrologic.

- În timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia ceI puţin 1,0 -1,5 m faţă de
arbori, conform SR 8591/1997 ReţeIe edilitare subterane. Condiţii de ampiasare;

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pămăntului sau aitor materiale în
jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajeior din dotare;

In cazul în care nu sunt respectate condiţflle menţionate, nu suntem răspunzători de
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic, Dacă Ia veriflcările
ulterioare (12 Iuni de Ia finalizarea iucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului
dendroiogic aflat pe traseui Iucrării, aveţi obligaţia inlocuirfl exemplarelor uscate şi suportarea
contravaiorii eventualelor prejudicü produse prin prăbuşirea acestora.

Dacă în timpui execuţiei Iucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului
radicular al arboriior din proximitatea traseuiui (prin păstrarea distanţei minime de 1,0 faţă de
arbori), existănd riscul secţionărfl acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza numai
după obţinerea unui aviz de specialitate emis in baza unei solicitări punctuale (defriare care va
imp!ica plantarea de material dendroiogic in compensare).

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

- Este interzisă reducerea suprafeţei de spaţiu verde prin micorare dimensiunilor
fâiei plantate cu gazon din proximitatea traseului sau betonarea acesteia.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor speciflcate în Certificatul de
Urbanism nr. din 10.01.2019 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti
împreună cu planul anexă -vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută in traseui Iucrărfl ulterior emiterü acestui aviz, aveţi
obiigaţia solicitărh revizuirfl acestuia inainte de inceperea execuţiei Iucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul Iucrărfl sunt răspunzători de realizarea Iucrărilor.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, ht. 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.

Prezentui aviz are termen de valabilitate 1 an de ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV

Simonana POPA
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Daniela VOINESCU
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Către : SC FAVEO CONSULTING SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia
registratura PMB

Spre ştiinţă: P54 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi
Servicii Spaţii Verzi - B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

Control -

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobiluí situat pe str Viorele
nr ‚ sector 4, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1715130/04.03.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 1638/05.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobUul situat pe str Viorele
nr 30 A, sector 4, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a
planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor
de reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 5), vă comunicăm că, în urma
veriťicării efectuate pe teren în data de 25.03.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa
pe o Iungime de 6m, astfel:

din conducta existentă, subteran, în varosabilul str. Viorele, perpendicular, până
Ia aproximativ lm faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii.

• în vecinătatea traseului Iucrării nu există arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă
cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

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

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana P0 ‘3 BUc,0

Red:P.R.J3ex.-1 1042019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
pe data de
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DIRECŢIA DE MEDIU

Nr.1670117154511 71 4PR2;g

Către SC ANTOPREST ACTIV SRL - prin dL — solicită ridicarea
exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă:
PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public
Intrarea Odobesti nr. 5-7, sector 3

Referitor Ia Iucrarea: Reabilitare reţea de distńbuţie gaze naturale R.P. (în viitor MP) cu
conducte i instalaţä de racordare din PE 100 SDR 11 pe bd. Burebista, sector 3,
Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.R. cu nr. 1715451/05.03.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 1670/06.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Reabilitare reţea de distribuţie gaze naturale R.P. (în viitor MP) cu
conducte i instalaţü de racordare din PE 100 SDR 11 pe bd. Burebista, sector 3", conform
documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a planurilor anexate şi
Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de
PS 3), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 27.03.2019, s-a
constatat că Iucrarea se va executa pe o Iungime de 1030m, astfel:

• Piaţa AIba Iulia — in spatele blocurilor prin alei i parcări aferente blocurilor 11, 12, 13,
14, 15.

• Bd. Burebista — în spatele blocurilor prin alei i parcări aferente blocurilor D15, D16,
D21A, D21B, D20, 19A, 19B.

• conductele proiectate se vor conecta Ia cale existente astfel: PC1 Ia conducta
existentă OL 8 RP pe str. Rodnei, PC2 Ia conducta existentă PE Dn9Omm RP pe str.
Popa apcă Farca.

• branamenteIe (30, conform planului de coordonare reţele edilitare i memoriului
tehnic) existente se vor înlocui i se vor cupla Ia conductele noi.

• lucrarea se execută, subteran, în carosabil/parcare, iar branamenteIe prin spaţiile
verzi de bloc, fără afectarea vegetaţiei din vecinătatea traseului Iucrărfl.
Având în vedere că noua conductă este din polietilenă se pot respecta

prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare ęi anume
că în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime
fată de axul arborilor de lm—1.5m

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

Rď Reoina Flisaheta nr 47. &id nostal 050013 sedor 5. Bucuresti. Románía I đżC' I I



În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi"modelată" în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborfl din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular aI acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirfl exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicU produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat aI
execuţiei lucrărilor menţionate.

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerU terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, arL4, Iit.b.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii i este valabil
numai însoţit de avizul Ministerul Culturii ş Identităţii Naţionale.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

ŞefSewiciu Avize şi Acorduri
— Daniela VOINESCUc
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2ÜlÇ.eu

CĂTRE,
S.C. ENERCONSTRUCT S.R.L.
-Răspuns Registratură

Spre ştünţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafĺei nr.4, sector 1, Bucuresti

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI
Strada Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1, Bucure$1

Referitor Ia Iucrarea: “Alimentare cu energie electrîcă
Orhideelor i sector 1, Bucuresti"

a imobflului cu adresa os.

Ca urmare a cererii depuse de S.C. ELECTRO TIRON S.R.L., inregistrată Ia P.M.B. cu
nr.1716017/06.03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.1711107.03.2019, prin care se solicită
emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrării: “ Alimentare cu energie
electrică a imobflului cu adresa os. Orhideeior nr. sector 1, Bucure$i' vă
comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Cedificat de Urbanism nr. din
24.10.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Clasarea notiflcărü
nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, Aviz nr.

emis de Primăria Sector 6Aviz de traseu nr. emis de
Administraţia Domeniului Public Sector 1, Aviz de traseu nr emis de
Administraţia Străzilor Bucure$i, plan de coodonare avizat de deţinătorii reţelelor tehnico
edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuţie Muntenia, Luxten,Telekom Romania, Netcity-Telecom,
S.T.B., RADET, plan de încadrare în zonă), Iucrarea constă in:

- realizare extindere reţea electrică cu o reţea electrică subterană din Postul de
transformare PA 290 existent in incinta imobilului cu din b-dul Regiei (cu acces din domeniul
public). Traseul reţelei electrice propuse va continua prin trotuarul pare aI. B-dul Regiei, apoi nr.
impare din sos. Orhideelor, apoi va subtraversa os. Orhideelor i va continua prin trotuarul nr.
impare din Calea Plevnei (traseul de Ia os. Orhideelor până Ia Calea Plevnei va FÍ canalizaţie
comună cu reţeaua electrică care alimentează VASTINT ROMANIA - conform plan coordonator).
In continuare, traseul reţelei electrice propuse va subtraversa prin foraj ońzontal Calea Plevnei, in
dreptul imobilului cu nr. va continua prin trotuarul nr. pare ale acesteia, apoi prin
trotuawl nr, pare din str. Fluviului, va subtraversa str. Fluviului în dreptul imobilului cu i va
continua prin trotuarul nr. impare din str. Fluviului până in dreptul imobilului cu adresa os.
Orhideelor Ia noul PT ce va fi montat în incinta imobilului alimentat, subteran. Łungimea
traseului va fi de l000m.

Reţeaua electrică se va poza in pământ, pe domeniul public, Ia adâncimea de 0.9 m,
in trotuar sau Ia min 1,2 m Ia subtraversări.

Nr. 1711! 1716017!
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2. Urmare a verificărü efectuate pe teren în data de 08.04.2019 s-a constatat existenţa
vegetaţiei în proximitatea Iucrărilor, astfel:

- aliniament stradal sub formä de platbandă cu arbori plantaţi în aceasta, pe trotuarul din
B-dul Regiei;

- aliniament stradal sub formă de platbandă cu arbori plantaţi în aceasta, pe trotuarul din
sos. Orhideelor;

- platbandă cu gazon plantat în trotuarul din Calea Plevnei;
- aliniament stradal sub formă de alveote cu arbori plantaţi În acestea, pe trotuarul nr.

pare din Calea Plevnei.
In urma anahzărH documentaţiei depuse i a verificărilor din teren, în conformitate cu

H.C.G.M.8. nr.30412009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti1 vă facem cunoscut avizul favorabii condiţionat execuţiei Iucrării
menţionate.

In execuţia Iucrărilor se vor respecta următoarele condiţii:
- Pentru inlăturarea peńcolului existent, execuţia Iucrării se va realiza după

realizarea Iucrărilor de defriare a arborelui avizat spre defriare prin avizul nr. 1099/1/1709113/
din data de

- În proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o
tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI materialului
denđrologic.

- În timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia ceI puţin
arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare;

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pămăntului sau altor materiale în
jurul arborilor sau rănireaíruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

Dacă in timpul execuţiei Iucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului
radicular aI arborilor, existând riscul secţionării acestuia1 defrişarea materialului dendrologic se va
realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis in baza unei solicitări punctuale.

In cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic, Dacă Ia veriflcările
ulterioare (12 Iuni de Ia finalizarea Iucrărfl) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului
dendrologic aflat pe traseul Iucrărh, aveţi obligaţia inlocuirü exemplarelor uscate şi suportarea
contravalorü eventualelor prejudicfl produse prin prăbuşirea acestora.

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

Prezentul aviz este emis in baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti i a planului
de coordonare depus.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrărb ulterior emiterii acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitărü revizuirü acestuia inainte de începerea execuţiei Iucrării.

Beneficiarul avizului i constructorul sunt direct răspunzători de execuţia Iucrărilor.
Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz va fi sancţionată conform arŁ4, Iit. b)

din Anexa nr. 1 Ia H.CG.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţülor
verzi de pe tedtońul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate i an de Ia đata emiteńi.

DIRECTOEXĘCUTIV,
‚ÜREŞj7k

Simoara Pr9PA
Întocmit
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PRIMĂRIAMUNICIRULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 1719/1716087/

CĂTRE,
ENGIE ROMANIA S.A
prin
S.C. GINICON S.R.L.
Strada Modestiei nr 62, sector 1, Bucuresti

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bulevardul Poligrafiei nr 4, sector 1, Bucureti

Referitor Ia Iucrarea: “Extindere conductă gaze naturale .şi branament pe drumui
PIaiuI Nucului .şi pe terenul dintre imobilul cu lE 227882 i imobilul cu IE 241379, lE
241378, sector 1, Bucureti"

Ca urmare a cererii depuse de ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. GINICON S.R.L.I
înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1716087106.03.2019 şi ta Direcţia de Mediu cu nr.1719107.03.2019,
prin care se solicită emiterea avizului privind executarea Iucrărfl: “Extindere conductă gaze
naturale .şi branament pe drumul PIaiuĺ Nucuĺui .şi pe terenul dintre imobiiui cu

sector 1,' vă comunicăm următoarele:
1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din

11.12.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de
vânzare aut. cu nr. ‚ Acord de acces nr i soluţie de acces
nr emise de Distrigaz Sud Reţele, Memoriu tehnic, Aviz de traseu nr
emis de

/18.01.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, avize individuale emise
de deţinătorii reţelelor tehnico-ediiitare: Apa Nova SA, E-Distribuţie Muntenia, Luxten, Telekom
Romania, STB, Netcity-Telecom, pian de încadrare în zonă), Iucrarea constă în

- reaľzare extindere conductă de gaze naturale prin pozarea subterană a unei
conducte de tip PE 100 Dn 125mm, de Iungime 35m, în carosabilulĺdrum pietruit din drumul PIaiuI
Nucului i pe terenul dintre imobilul i imobilele
Conducta de gaze propusă se va racorda Ia conducta de gaze naturale Dn 125mm existentă pe
drumul PIaiuI Nucului.

- realizare bransament de gaze naturale nou, individual, medie presiune, din PE 100
SDR 11, Dn 32 mm, cu Iungimea de 6m (5m + lm reiser) ş a unui post de reglare-măsurare
aferent, montate pe drumul PIaiuI Nucului, in dreptul imobilului cu adresa Sos. Gh. Ionescu Sise$i
nr.59. Bransamentul proiectat va fi racordat a conducta de gaze naturale, PE 100 SDR 11 Dn
125 mm, propusă în carosabilul din drumul PIaiuI Nucului. Pozarea conductei de gaze naturale şi
a bransamentul propus se va executa prin săpătură în anţ deschis, cu Iăţimea 0,4 m.
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2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 04.04.2019 s-a constatat că în

proximîtatea traseului Iucrării, există vegetaţie i arbori plantaţi Ia Iimita de proprietate a imobilului

cu IE 227882.
În urma analizării documentaţiei depuse i a verificărilor din teren, în conformitate cu

H.C.G.M.B. nr.30412009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabii execuţiei Iucrării menţionate.

Execuţia Iucrării se va realiza cu următoarele condiţii:

- În proximitatea arborilor existenţi în proximitatea rtraseului, 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 Iua măsuri de protejare a materialului
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia cei puţin 1 m — 1,5 m faţă
de arbori/arbuşti, conform SR 8591/1997 Reţe/e ediĺitare subterane, Condiţii de emplasare.

- 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 menţionate, materialul dendrologic poate
fi pus ?n pericol de prăbusire prin dezrădăcinare, situaţie in care nu suntem răspunzători de
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic.

Dacă Ia verificările ulterioare (12 Iuni de Ia finalizarea Iucrării) se constată uscarea

sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat în proximitatea Iucrării, aveţi obligaţia înlocuirii
exemplarelor uscate şi suportarea contravalorü eventualelor prejudicfl produse prin prăbuşirea
acestora

In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de toaletare, iar Ia
finalizarea IucrărH aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

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

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterH acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitărü revizuirii acestuia inainte de începerea execuţiei IucrărU.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform arL4, Iit. b)
din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 30412009 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.

DIR OR CUTIV,

SirftriaOPA

%t J

Întocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

romanía2Ol9.eu
r ‚-.-:. . flj.Y:Jjfl.

Nr. 1770/1716655/
i 6. &PR. î

CĂTRE,
S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.
Strada Ghiocei nr. 11, sector 2, Bucuresti

Spre şthnţă:
ADMINISTRAŢIA STRAZILOR BUCUREŞTI
Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: “Branament de gaze naturale
Bulevardul Oaspeţflori sector 1, Bucureti"

pentru imobilul situat în

Ca urmare a cererii depuse de S.C. AVI PRQD GRUP S.R.L., înregistrată Ia P.M.B. cu
nr.1716655107.03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.1770/08.03.2019, prin care se solicită
emiterea avizului privind executarea Iucrării: “Branament de gaze naturale pentru imobilul situat
in Bulevardul Oaspeţilornr 46, sector 1", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din
04.12.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Aviz tehnic de
racordare nr. emis de Distrigaz Sud Reţele, Memoriu tehnic, Aviz de traseu
nr. emis de Administraţia Străzilor Bucureęti, Titlu de proprietate asupra
imobilului, Clasarea notificărh nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureti, Aviz nr. emis de Comisia Tehnică de Circulaţie - Primăria Municipiului
Bucureti, avize individuale emise de deţinătorü reţelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E
Distribuţie Muntenia, Luxten, Telekom Romania, STB, Netcity-Telecom, plan de încadrare în
zonă), Iucrarea constă în

- realizare branament de gaze naturale nou, individual, redusă presiune, din PE 100
SDR 11, Dn 32 mm, cu Iungimea de 16m (15m + lm reiser) i a unui post de reglare-măsurare
aferent. Bransamentul proiectat va fi racordat Ia conducta de gaze naturale, redusă presiune, PE
100 SDR 11 Dn 125 mm, existentă în carosabilul din b-dul Oaspeţilor, pe partea nr.impare.
Traseul de pozare a branamentuIui proiectat va fi realizat pe domeniul public i va subtraversa
partial carosabilul i trotuarul în dreptul imobilului cu adresa nr.46 din b-dul Oaspeţilor, până Ia
postul de reglare-măsurare ce va fi montat Ia 14m de Iimita de proprietate stânga a imobilului
alimentat. Pozarea conductei de branament se va executa prin săpătură în anţ deschis, cu
Iăţimea 0,4 m i Ia adâncimea de min 0,8-0,9 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 04.04.2019 s-a constatat că
traseului Iucrării traversează trotuarul aferent imobilului alimentat i platbanda de spaţiu verde cu
Iăţimea de 3,Om cu 4 ex. arbori plantaţi în aceasta.

In urma analizării documentaţiei depuse i a verificărilor din teren, în conformitate cu
H.C.G.M.B. nr304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul
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Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei Iucrării
menţionate.

In execuţia Iucrării se vor respecta următoarele condiţii:
- În proximitatea arborilor existenţi în spaţiul verde traversat

branamentuIui, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată
teren care să nu distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic.

- În timpul lucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia cel puţin 1 m — 1,5 m faţă
de arbori/arbuşti, conform SR 8591/1997 Ret&e edŕ/itare subterane. Condi(ü de emp/asare.

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

in cazul in care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic poate
fi pus in pericol de prăbuire prin dezrădăcinare, situaţie in care nu suntem răspunzători de
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic.

Dacă Ia verificările ulterioare (12 Iuni de Ia finalizarea Iucrăńi) se constată uscarea
sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul Iucrărh, aveţi obligaţia inlocuirii
exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea
acestora

În baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de toaletare, iar Ia
finalizarea Iucrăńi aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului
radicular aI arborilor din prodmitatea 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 speciatitate emis in baza unei solicitări punctuale (defriare care va
implica plantarea de material dendrologic în compensare).

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

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterü acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirń 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.

Red:D.V../ 3ex.112.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI rornania2üi9.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 465, 193211701443, 17182641 ĄI) LÜi4

CĂTRE,

Spre ştűnţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 2
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
os. Electronich nr.44, sector 2, Bucureti

Referitor Ia Iucrarea: “Alimentare cu energie electrică a imobfluIui situat pe strada
Podul Vadului sector 2, Bucureştľ

Ca urmare a cererii depuse de ‚ înregistrată Ia RM.B. cu
nr.1701443/23.01.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.465/24.01.2019 i completat cu
documentaţia înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1718264/13.03.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr.
1932/14.03.2019, prin care se sobcită emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrărb:
“Alimentare cu energie electrică a imobiĺuĺui situat pe strada sector 2", vă
comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. » din
21.11.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti impreună cu planul anexă, Contract de
vânzare autentWcat cu nr. . Memoriu tehnic, Aviz de traseu
nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 2, Clasarea notiflcărü
nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, avize individuale emise
de administratorfl reţelelor tehnico-edilitare, plan de incadrare in zonă. imputernicire) Iucmrea
constă in

- reaízare bransament electric tńfazat prin montarea unui cablu electńc de joasă
tensiune 3x10+6C, pornind din LEA existentă pe stâipul din trotuarul aferent din str. Podul
Vadului, prin trotuarul nr. impare, până Ia blocul de măsurä i protecţie — BMPT care va fi

( amplasat Ia Iimita de proprietate cu domeniul public a imobilului alimentat. Lungimea traseului
subteran este de 11 m. CabluI electric va fi pozat in pământ, in anţ deschis, Ia adincimea de 0,8.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 04.04.2019 s-a constatat că in nu
există vegetaţie pe traseul Iucrărfl sau în proximitatea acestuia

In urma analizării documentaţiei depuse i a veriflcărilor 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.

Precizăm că Tn baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de
toaletare, iar Ia finalizarea Iucrăńlor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială

Prezentul aviz este emis in baza şi cu respectarea celor specificate Tn Certďicatul de
Urbanism nr, » din 21.11.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti impreună cu
planul anexă.

Pentru orice modificare apărută in traseul Iucrărü ulterior emiterü acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrării.

841. Reg.ia EIEabe(a nr. 47, cod poştalOSCOlS, sedors, Bucureşb. Rom&a
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Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art4, Iit. b)
đín Anexa nr 1 Ia HC.G.M.B. nr 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţülor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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

DIRECTOR EXECUTIV1

SimonaMariana POPA

Întocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 3exi12042019 - prezentul avíz a fost postat pe ste-ul PMB
httD:Iŕw.pmbm/institutiiiprimańaídirectiiIdirectia mediuiavize arboń in consultareíavize arbod in consultarephp

pe data do -

Bď Regi,a Elabeta rw. 47. cod po$aJ 050013, sedors. Bucureşti. Runăi

Tel: 021305 5500
http:(Ntww.pmbro

i 2. APR flh



4*ikei

PRJMĂRIA MUNIORULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

r9W9Q!P?9J2Y

Nr 774, 1897 I 1705364, 1717650/

CĂTRE,
S.C. MARNA SOC. COM. SERV S.R.L.
Strada Tâmpa nrl, bloc.1C, et.4, ap.27, sector 2, Bucuresti

Spre ştiínţă:
ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI
Strada DomniţaAncuţa nr.1, sector 1, Bucuresti

PRIMĂRIA SECTOR 6 BUCURESTI
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC I DEZVOLTARE URBANĂ
lntr. Av. Lt. Caranda Gh. Nr.9, sector 6, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: “Alimentare cu energie eiectrică a imobilului
‚ sector 6, Bucuresti"

SECTOR 6

situat în B-dul Timisoara

Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A prin S.C. MARNA
SOC. COM. SERV S.R.L., înregistrată Ia P.M.B. cu nr1705364105.022019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr.774/06.02.2019, completată cu documentaţia înregistrată Ia P.M:B. cu nr.
1717650/12.03.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1897/13.03.2019, prin care se solicită emiterea
avizului de speciaitate privind eecutarea ucrării: “ Alimentare cu energie electrică a imobflu)ui
situat în B-dul Timisoara nr. ‚ sector 6, Bucuresti", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr din
14.09.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Fia de soiuţie
nr, emisă de E-distribuţie Muntenia, Memoriu tehnic, Aviz de traseu
nr. emis de Administraţia Străzilor Bucuresti, Autorizaţie de Construire
nr, emisă de Primăria Sectorului 6 Bucuresti, Clasarea notificărH
nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, plan de coordonare
avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă, împuternicire)
Iucrarea constă în

- realtzare extindere reţea electrică cu o reţea electrică nouă racordată în sistem
intrare-ieire pe cablul distribuitor de lOkv între PTAB 4443-PTAB 3791, interceptarea cablului
se va realiza in PTAB 4443 existent în vecinătatea str Aleea Cuminţenia Pământului. Traseul
reţe!ei electrice propuse va străbate trotuarul nr. potaIe impare din Aleea Cuminţenia
Pământului, apoi trotuarul aIeH de circulaţie Iocală fără număr de stradă, prin spatele blocurilor
C1.1, C1.7, C1.8, între Aleea Cuminţenia Pămäntului i Drumul Valea Dottanei, care fac parte
din domeniul public. Reţeaua electrică propusă se va realiza subteran, in anţ Ia adâncimea de
min 0,9 m în trotuare i de 1,2 m Ia subtraversări.

2. Urmare a verificărfl efectuate pe teren în data de 04.04.2019 s-a constatat că in
trotuarul din Aleea Cuminţenia Pământului (Ia ieirea din PTAB 4443) există material
dendrologic. De asemenea, în trotuarul din Aleea Cuminţenia Pământului există platbandă cu
gazon (Iăţime de lm) cu arbori plantaţi în aceasta, faţă de care se va respecta distanţa min. de
1,Om.

În urma anaiizării documentaţiei depuse i a verificărilor din teren, in conformitate cu
H.C.G.M.B. nr304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
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Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei
Iucrării rnenţionate.

In execuţia lucrărilor executantul Iucrării va ţine seama de următoarele:
- În proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o

tehnologie adaptată condiţiiior din teren care să nu distrugă sistemul rađicular aI materialului
dendrologic.

- În timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia cel puţin 1,0 -1,5 m faţă de
arbori, conform SR 8591/1997 Reţele ediĺitare subterane, Condiţii de amplasare;

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

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

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de
Urbanism nr emis de Primăria Municipiului Bucureşti impreună cu
planul anexă-vizat spre neschimbare i în baza planului de coordonare depus Ia prezenta
documentaţie.

Beneficiarul, proiectantul, respectiv executantul Iucrării vor fi răspunzători de execuţia
Iucrărilor i respectarea Iegislaţiei în vigoare.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitărfl revizuirfl acestuia înainte de inceperea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancionată conform art.4, Iřt. b)
din Anexa nr. 1 la HC.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,

Simo a'Mariana POPA
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Nr. 1310, 2064 11712067, 1719541Í..

CĂTRE,
S.C. DOMUS SYSTEMS S.R.L.
Strada Elena Farago nr.43, sector 6, Bucuresti

Spre şthnţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucuresti

Referitor ĺa Iucrarea: ‘Realizare mutare .şi redimensionare branament de apă
potabilă şi racord de canalizare Ia imobflul din strada Rabat - - - sector 1,
Bucure.ştľ'

Ca urmare a cererii depuse de S.C. DOMUS SYSTEMS S.R.L.,înregistrată Ia P.M.B.
cu nr.1712067/21.02.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nrl3lO/22.02.2019, completată cu
documentaţia înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1719541/18.032019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr.
2064/19.05.2019, cerere prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea
Iucrării: “Aeaiizare mutare .şi redimensionare branament de apă potabilă .şi racord de canaĺizare
Ia imobilul din strada Rabatnr. ‚ sector i' vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certiticat de Urbanism nr. din
04.10.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic,
Aviz tehnic definitiv nr. din 01.11.2018 emis de Apa Nova, Aviz de traseu
nr. emis de Consiliul Local Sector 1 - ADPS 1, Contract de vânzare autentificat cu
nr. Clasarea notificărfl nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia
Mediului Bucureti, avize individuale emise de administratorH reţelelor tehnico-ediiiitare, plan de
încadrare în zonă1 împuternicire) lucrarea constă în

- realizare branament de apă potabilă din polietilenă, cu Dn SOmm i Iungimea 4m,
care va fi alimentat din conducta publică de apă potabilă cu Dn 200 mm din fontă, existentă în
carosabilul străzii Rabat. Traseul conductei de branament va traversa parţial carosabilul i
trotuarul din dreptul imobilului alimentat, până Ia căminul de branament propus ce va fi
amplasat în incinta imobilului, Ia max. 2 m de Iimita de proprietate a acestuia cu domeniul public.
Execuţia bransamentului va fi realizată cu respectarea adâncimii de îngheţ.

- realizare racord de canal din tuburi de PVC 200x5,9mm, cu Iungimea de 8m,
Hcanal=4,35m, Hcr=2,5m, care va fi Iegat Ia canalizarea publică Dn3Qcm din beton existentă în
carosabilul din str. Rabat. Racordul de canal va traversa parţial carosabilul i trotuarul din dreptul
imobilului cu nr din str. Rabat, până Ia căminul de racord propus ce va fi amplasat în
incinta imobilului, Ia Iimita de proprietate a acestuia.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 07.04.2019 s-a constatat că în
trotuarul nr, pare din str. Rabat există arbori plantaţi în aliniamentul stradal. In proximitatea
traseului există 1 ex. Tilia sp. (tei), diametrul trunchiului 35-4Omm, h=Bm, plantat in alveolă.

In urma analizărh 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 Iucrării
menţionate.

Bd. Reü,a Eíisabela nç. 47. cod Dostal 050013. sedor 5. Bunjresti. Rn,nina



În execuţia Iucrărilor se vor respecta următoarele condiţfl:
- În proximitatea materialului dendrologic menţionat, săpătura se va executa manual

sau utilizând o tehnoĺogie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular
aI materialului dendrologic.

- În timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului
dendrologic 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 ampĺasare;

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în
jurul arborilor sau rănire&ruperea ramurflor prin manevrarea utilajelor din dotare.

In cazul in care nu sunt respectate condiţiiłe menţionate, nu suntem răspunzători de
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic, Dacă Ia verificările
ulterioare (12 Iuni de Ia finalizarea Iucrărü) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului
dendrologic aflat pe traseul Iucrării, aveţi obligaţia înlocuirü exemplarelor uscate şi suportarea
contravalorh eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Dacă în timpul execuţiei Iucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului
radicular aI arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanţei minime de 1,0 ĺaţă 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 (defrisare 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 Ia finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Având în vedere că amplasamentul Iucrărilor se află în Zona Protejată nr.48 — Filipescu,
prezentul aviz este valabil numai în prezenţa avizului Ministerului Culturii i Identităţii Naţionale
privind execuţia acestei Iucrări.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu
planul anexă.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrărü ulterior emiterü acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărfl.

Nerespectarea cetor menţionate in prezentul aviz va fi sancţionată conform arL4, Iit. b)
din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţblor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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

DIRECTOR EXECUTIV,

SimonMarian POPA
AJRES.,
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ef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Red:0V.J 3exJl 5.04.2019 - prezentui aviz a ĺost postat pe site-uI PMB
hflnJ/w.pmb.roľinstitii/nrimah&dirUUdirtia mediu/avize arbori in consuaąş in consullare.php
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Nr. 1476, 2424 /1713343, 172273oI....t.: .

CĂÎRE,
APPRAISAL & VALUATION S.R.L.
Strada Nicolae Caramf iI nr.87, sector 1, Bucuresti

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureti

Referitor Ia Iucrarea: ‘Alimentare cu energie electrică a imobflului situat pe drumul
Nisipoasa sector 1, Bucureşti"

Ca urmare & cererii depuse de APPRAISAL & VALUATION S.R.L., înregistrată Ia
P.M.B. cu nr.1713343/26.02.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.1476/27.02.2019, completată cu
documentaţia înregistrată Ia P.MB. cu nr. 1722730127.03.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr.
2424/28.03.2019, prin care se sohcită emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrării;
“Alimentare cu energie electrică a imobflului situat pe drumul Nisipoasa nr ‚ sector 1", vă
comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din
28.11.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti impreună cu planul anexă, Memoriu tehnic,
Fia de soluţie nr, emisă de E-distribuţie Muntenia, Aviz de traseu
nr emis de Consiliul Local Sector 1- ADPS 1, Clasarea notificării
nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucuresti, avize individuale
emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă, împuternicire)
Iucrarea constă în

- extinderea reţelei electrie existente cu o reţea electrică subterană din postul de
transformare PT 959 existent pe terenul din vecinătatea imobilului cu nr.
subtraverseazză strada Cantonului, apoi va continua prin trotuarul străzii Cantonului, va
subtraversa strada Cantonuiui, va continua apoi prin trotuarul nr, pare din aceasta, prin zona de
trotuar a străzii Salubrităţfl până in dreptul imobilului cu adresa drumul Nisipoasa ‚ Ia noua
cutie de siguranţă- CS ce va fi montată în incinta imobilului, Ia Iimita de proprietate a acestuia.

Lungimea traseului aI canalizaţiei electrice va fi de 570m. Cablurile electrice se vor
poza în pământ, în profile noi, respectiv în trotuare ce aparţin domeniului public, Ia adâncimea de
0,8m, în anţ deschis.

Pentru acest proiect a fost emis C.U. nr.
eliberat de Primăria Sectorului 1, pentru care avizele obţinute rămân valabile (în cazul în care
acestea sunt in termen de valabilitate).

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 07.04.2019 s-a constatat că strada
Salubrităţfl este drum pietruit fără trotuare, cu vegetaţie spontană de o parte i de alta a
drumuluiin vecinătatea traseului, Ia ieirea din PT 959 există arbori plantaţi.

In urma analizării documentaţiei depuse i a verificărilor din teren, în contormitate 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.

I I iIBd. Ređna Elisabeţa nr 47. cnd noshl nmťi çsrtnrS Puniirnçli Rnmnj



În execuţia Iucrărilor se vor respecta următoarele condiţii:

- În proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o

tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI materialului

dendrologic.
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului

dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia ceI puţin 1,0 -1,5 m faţă de

arbori, conform SF1 8591/1997 Reţeie edŕĺitare subterane. Condiţii de ampiasare;

- Este interzisă secţionarea rădăciniior, depunerea pământuiui sau altor materiaie în

jurul arborilor sau rănire&ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.
In 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 sau prăbuşirea materialului
dendrologic aflat pe traseul Iucrării, aveţi obIřgaia inlccuirU exemplarelor uscate şi suportarea

contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.
Dacă în timpul execuţiei Iucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului

radicular aI arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanţei minime de 1,0 faţă de
arbori), existănd riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrolagic 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).

- Traseul se va realiza conform f iei de soluţie nr. 307248/26.03.2017 emisă de E
Distribuţie Muntenia;

- În timpul Iucrărilor, executantul va respecta prevederile Iegislaţiei i normativelor
in vigoare, inclusiv SF1 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de ampĺasare;

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

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiulut Bucureşti.

Pentru orice modificare apărută in traseul Iucrării ulterior emiterfl acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirb 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 spaţHlor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, iar avizul devine nul.

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

DIRECTOR EXECUTIV,
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DIRECŢIA DE MEDIU

Către: SC ELECTRO TIRON SRL — prin dL
Str Lacuĺ Ursului nr 50, sector 6

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-duĺ PoligrafÎei nr 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Limanului
sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1715508/05.03.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 1671/06.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea IucrărU: „Alimentare cu energie electäcă a imobflului cu adresa str Limanului nr
41, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr ‚ a
planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de coordonare reţele edilitare aviz de
traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în
data de 01.04.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa pe o Iungime de 125m, asťel:

• din FDCP existent pe terenul imobilului nr. 62 A din str. Limanului, subteran,
subtraversează str. Limanului, continuă prin trotuarul nr impare aI str. Limanului,
subtraversează str. Muntenia, continuă prin trotuarul nr. impare aI str. Limanului,
până Ia Iimita din partea stângă a proprietăţii

• fără afectarea vegetaţiei existente în platbandele din vecinătatea traseului Iucrării.
În timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reteie edilitare
subterane. Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. În timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământuiui sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

Tn 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, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de ]a f]nalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi supor[area contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Nr. 1671117155081
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat aI

execuţiei Iucrărilor menţionate.
Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia

solicitărfl revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr 30412009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe

teritoriul Municipiului Sucureşti, arŁ4, Iit.b.
Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau

toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabiłitate 1 an de Ia data emiterii şi este valabü numai

însoţit de avizul Ministerul Culturii i Identităţii Naţionale.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mari&na POPA

Red:PR.ĺ3ex.-15.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe sile-uI PMB
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PRIMĂRIA MUMC1PIULUI BUCUREŞ11 romania2Ol9.eu
DIRECTIA DE MEDiU

CĂTRE,
S.C. DISTRIGAZ SUD REŢELE S.A.
prin
S.C. FAVEO CONSULTING S.R.L.
Strada Pr&ungirea Ghencea nr.25 cam, 8 i 10, sector 6, Bucuresti

Spre ştiinţă:
PRIMARIA SECTOR 4 BUCURESTI
DIRECŢIA GOSPODĂRIRE LOCALĂ
B-duiMetaiurgiei nr.12-18, sector 4, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: “Branament de gaze naturale pentťu imobflui din str. Radului
-

- sector 4, 8ucureti"

Ca urmare a cererii depuse de S.C DISTRIGAZ SUD REŢELE S.R.L. prin S.C. FAVEO
CQNSULTING S.R.L., înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1716098/06.032019 şi ia Direcţia de Mediu cu
nr.1716/07.03.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării:
“Branament de gaze naturale pentru imobiIuI din str. Radului nr sector 4, Bucure.t4", vă
comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.
emis de Primăria Sectoruiui 4 Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic proiect
nr, Contract de vânzare- cumpărare aut. cu nr, Acord de acces
nr. emis de Distrigaz Sud Reţele, Aviz de traseu nr.
emis de Direcţia Gospodărire Locală — Primăria Sectorului 4, Clasarea notificărfl
nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, avize individuale
emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuţie Muntenia, Luxten,
TeIekom

- realizare branament de gaze naturale nou, individual, redusă presiune, din PE 100
SDR 11, Dn 32 mm, cu iungimea de 12m (llm ÷lm reiser) i a unui post de reglare-măsurare
aferent. BranamentuI de gaze propus va fi racordat Ia conducta de gaze naturale redusă
presiune i Dn125 mm existentă în carosabilul din str. Radului. Traseul de pozare a conductei de
bransament va traversa parţial carosabilui ş trotuarul din dreptul imobilului alimentat în
proximitatea Iimitei de proprietate dreapta a acestuia. Bransamentul propus se va poza subteran,
prin săpătură.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 15.04.2019 s-a constatat că în
proximita!ea traseului Iucrării nu există vegetaţie sau arbori/arbuti plantaţi

In urma anaiizării dacumentaţiei depuse ş a verificărilor 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 execuţiei Iucrării menţionate.

In baza acestui aviz nu se execută iucrări de defrişare sau de toaletare, iar Ia
finalizarea Iucrării aveţi obligaÇia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Nr. 1716117160981

4Ą I



Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de
Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 4 Bucureşti împreună cu
planul anexă - vizat spre neschimbare.

Fentru orice modificare apărută in traseul Iucrărü ulterior emiterii acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărb.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, Iit. b)
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304J2009 privind aprobarea Normeior de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Ma na POPA

Intocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daníela VOINESCU

/4

Red:D.V../ Sex./17.04.201S - prezenlul aviz a fost poslat pe site-uI PMB

httpi/wwwcmb.roľinstitutii/pńmah&direcţii/directia meďuĺaize arbcń in consultare/avize arboń in consultare,php

pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 pfpppjç29)%ęu
DIRECŢIA DE MEDIU

Ňr. 1720! 1716088/

CĂTRE,
S.C. GINICON S.R.L.
Strada Costache Negri nr.21, sector 5, Bucuresti

Spre ştünţă:
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
os. Electronicü nr.44, sector 2, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: “Branament de gaze naturale pe str. LehIiu sector 2,
Bucure ti"

Ca urmare a cererii depuse de S.C. GINICON S.R.L., înregistrată Ia P.M.B. cu
nr.1716088/06.03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.1720/07.03.2019, prin care se
solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrării: “Bran.şament de gaze
naturale pe str. Lehliu ‚ sector 2, Bucuresti", vă comunicăm următoarele:

l. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.
emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract

de vânzare cumpărare autentificat cu nr. ‚ Acord de acces
nr. emis de Distrigaz Sud Reţele, Memoriu tehnic, Aviz
nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 2, Clasarea
notificării nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucuresti, avize
individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare: Distrigaz Sud Reţele, Apa Nova
SA, E-Distdbuţie Muntenia, Luxten, Telekom Romania, Netcity-Telecom, plan de
încadrare în zonă), Iucrarea constă în

- realizare branament de gaze naturale, din PE 100 SDR 11, Dn 32 mm, cu
Iungimea de 4 m (3m + lm reiser) i a postului de reglare-măsurare aferent.
BranamentuI proiectat se vor racorda la conducta de gaze naturale, PE 100 Dn 125mm,
existentă în carosabilul din str. Lehliu. Traseul de execuţie a Iucrărilor se va realiza parţial
În carosabil i în trotuarul aferent imobilului alimentat, în proximitatea limitei a
proprietăţii.

Execuţia Iucrărilor se va realiza prin săpătură manuală i pozarea
branamentuIui în anţ deschis, Ia adâncimea de 0,90 m. Lăţimea anţuIui de pozare va fi
de 0,40m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 15.04.2019 s-a constatat
că în proximitatea traseului Iucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuti.

In 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 execuţiei Iucrării
menţionate.
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Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de

toaletare, iar Ia finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

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

de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti

împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.
Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrărfl ultehor emiterii acestui aviz,

aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conřorm 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 đe Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-M

Întocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

Red:D.V./ 3ex/1 7.042019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB

htlpi/%w.mbro/institutiWpńmari&direcUVdirecüa meďwaväe atod n consultar&avize arbeń in consuItare.ph

pe data de

i 7. PR. 2019
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

o pp 719

Către : SC TRAIAN CONSTRUCTIMPEX SRL
Str. Giovanni Boccacio nr 15-17, sector 4

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poĺigraűei nr. 4, sector 1

Referitor Ia ĺucrarea: Branşament de gaze natur&e pentru imobilul situat pe Drumul Agatului
nr. ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1717102/11.03.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 1855/12.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobUul situat pe Drumul Agatului
nr 74 A, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării
nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele ediiitare, aviz de traseu emis de
ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de
01.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o Iungime de 4m, astfel:

• din conducta existentă, subteran, în drumul de servitute, drum de pământ,
perpendicular, până Ia aproximativ 2m faţă de Iimita din partea stângă a
proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
ĺn urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţiiior verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem
cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

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

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana P9PĄctPtĺN Şef Sewiciu Avize şi Acorduri

Daniela VOINES9U

/‘ ((1 DiECTlj %\\ 1'

Ą DE MEDIU

* */ Intocm;t.
Ex. o PARASCA

Red:P.Ri3ex.-15.04.201 9 - prezentul aviz a ĺost postat pe site-uI FMB 7 ‚
httpiNiww.pmb.roJnstitutii/pńmari&directiUdireciia mediulavíze arbori in consultare!avize arbori In consuliare.php pe daia đe .7

- ---
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PRIMĂRIA MUNICIAULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

ogtaiq2Q]%.eu

Către : SC ENERCONSTRUCT SRL - prin
Str Caraiman nr. 63, sector 1

toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia

însoţit de avizul Ministerului Culturfl i Identităţii Naţionale.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana Şef Serviciu Avize şi Acorduri

Daniela VOINESCU
1

Întocmit:
‚aPARASCA

Nr. 1858/17170831 1 . ÍWKJ1JU

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşament electric pentru imobilul situat pe str Doamnei nr
sector 3, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1717083111.03.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 1858/12.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Branşament electńc pentru imobflul situat pe str Doamnei nr 2,

— sector 3", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a
planurilor anexate şi Memoriului tehnic1 Clasarea Notificării nr, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor
de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în
urma verificării efectuate pe teren în data de 01.04.2019, s-a constatat că Iucrarea se va
executa pe o Iungime de lSm din care 3m domeniul public, asťel:

• din cablul existent, subteran, în trotuarul str. Doamnei1 perpendicular, până Ia
aproximativ 5m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aiiniament.
Tn urma analizării dosarului, în conformitate cu 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalśzarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va Fi sancţionată

— conform ań. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
•

- spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau

data emiterii I este valabil numai

Red:PRJ3ex.-15.04.2019 - prezentul avrz a fost postat pe site-uI PMB

pe data de
4P,.

Bd. Reina Elisabels nr 47, cod poşlal 050013, sedor5. Bucureşt, Románia Ŕ"% I I
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 Ţo[nonia2Oi.eu
DIRECTIA DE MEDIU

Nr. 1894,i1652I1717706,1687171I !. ÂYR. LLIY

Către : SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA — prin - solicită
ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1
ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2

Referitor Ia Iucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobflului situat pe str EIev .Ştefan
.Ştefănescu nr. ‚ sector 2, Bucureşti

Referitor Ia çererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1687171/06.122018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr 11652/07.12.2018, completată cu documentaţia inregistrată Ia
P.M.B. cu nr. 1717706/12.03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1894/13.03.2019, prin care
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării: “Alimentare cu energie eíectrică a
imobUului situat pe str EIev tefan tefănescu nr. 52-54, sector 2", conform documentaţiei
depuse (C.U. nr. ‚ a planurilor anexate şi Memoriului tehnic,
Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureşti, PIan de coordonare reţele edilitare aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor,
avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe
teren în data de 01.04.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa pe o Iungime de 15Dm,
astfel:

• din PTZ 2334 existent (spate bloc 15 de pe str. elev tefan tefănescu) pe un traseu
ce străbate parcarea, trotuarul i carosabilul aIeü Măgura Vulturului, continuă prin
trotuarul nr. impare al str. Elev tefan tefănescu cu subtraversarea str. Măgura
Vulturului, până in dreptul imobilului alimentat unde subtraversează str. Eiev tefan
tefănescu, până Ia aproximativ 7m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii

• fără afectarea vegetaţiei existente în spaţiile verzi aferente ale blocurilor şi a arborilor
aflaţi în aliniament din vecinătarea traseului lucrării.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor de 1 m—1 .5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţeie edilitare
subterane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructowl va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănire&ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

Tn 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 acestora1 defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

R1 Pnrńn rIchaIn nr A7 nrl nn.I&flCJflhl I .Ů"a I II



Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular a

metarialuíui dendro(ogic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii

meteo nefavorabile.
Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea

Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi in apropierea traseului

Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirU exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii

eventualelor prejudicU produse prin prăbuşirea acestora.
Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil conđiţionat aI

execuţiei Iucrărilor menţionate.
Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obflgaţia

solicitării revizuirii avizului înainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.
La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerfl terenului la starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti1 art.4, Íit.b.

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 ąECUTIV,
Simona$9PA

Şef Serviciu A vize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

lntocmit:
Exp-,Roxa PARASCA

17. APR. 219

Red:PRJ4ex.-16.04.2019 - prezentul aviz a fost pcstai pe site-uI PMB
pe dala de

Rd Rpn{na FIiahnta nr 47. d nnstal O513. seclor5. Bucuresli. Romănia l
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PRIMĂRIA MUNIC1PIUWI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

19, ĄPR. 2ű1

str. Podului

Nr. 189911717790/

Către : SC G1NICON SRL
Str. Modestiei nr 62, sector 1

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe
nr. ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1717790/12.032019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 1899/13.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str Podului
nr. 22, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile

individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP 1), vă
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 10.04.2019, s-a constatat că
Iucrarea se va executa pe o Iungime de 4,5m, astfel:

• din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Podului, perpendicular, până Ia
aproximativ 2,5m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii.

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor de 1 m—1 .5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane. Condiţü de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. in timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
aitor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirealruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

In 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, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzătod de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificăriior 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 contravalorii
eventualeior prejudicü produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat aI
execuţiei Iucrărilor menţionate.

PĄ P..,, Di.h..t. .„ A7 ‚.‚4ct.IflCSMU1 4Ę P,,s..,.ti IJ%L I II



Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirfl 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 H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, Iit.b.

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

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şí Acorduri
Daniela VOINESCU

ÎntocmU:
Exp. Roxana PARASCA

17. APR 2019

Red:PR/3ex.-1604201 9 prezentul aviz a fust postal pe site-ul PMB
pe dala dc
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PRJMĂRIA MUNICIRULUI BUCUREŞ11 çoĄanq2O1.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

i 9, rR 2'39

Către : D-na — prin d-na

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1

Referitor la Iucrarea: Alimentare cu energie eiectrică a imobilului situat pe str Mihai
Eminescu nr sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1718342/13.03.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 1930/14.03.2019, prin care solicitaţi avizul de speciaiitate privind
executarea Iucrării: „Alimentare cu energie electrică a imobÜului situat pe str Mihai
Eminescu nr 74, sector 2", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de

coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm
că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 10.04.2019, s-a constatat că Iucrarea se
va executape o Iungime de 85m, astfel:

• din cablul existent în trotuarul str. Polonă, pe partea nr. pare, prin trotuarul acesteia,
apoi prin trotuarul nr. pare aI str. Mihai Eminescu, până Ia Iimita din partea dreaptă a
proprietăţfl.

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament din vecinătatea traseului Iucrării.
În timpul executărU acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane. Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor 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 in timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular aI acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Iail
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat aI

execuţiei Iucrărilor menţionate.
Pentru orice modificarea apărută u(terior emiterii prezentu(ui aviz, aveţi obligaţia

solicitărfl revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de speciafltate, va fl sancţionată

conform H.C.GM.B. nr. 304i2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe

teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, Iit.b.
Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau

toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii i este valabil

numai insoţit de avizul Ministerul Culturii ş ldentităţii Naţionale.

DIRECTOR EXECUTIV,
Sîmona-Maria POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

/(C Ă
4.
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Către : SC BOLBAR IMPEX SRL
Str. Berzei nr. 62, corp A+C, sector 2

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1

Refeńtor !a Iucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobiiului situat
Pallady nr. ‚ sector 3, Bucureşti

pe bd. Theodor

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1718214/13.03.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 1933/14.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Alimentarea cu energie &ectńcă a imobflului situat pe bd. Theodor
Pallady nr. 30, sector 3, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a
planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor
de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în
urriiaerifičăriiefectuate pe teren în data de 10.04.2019, s-a constatat că Iucrarea se va
executa pe o Iungime de lOm, astfel:

• din LEA JT existent în trotuarul bd. Theodor Pallady, continuă prin trotuarul
bd. Theodor Pallady, până Ia Iimita de proprietate a imobilului alimentat, cu acces
direct în domeniul public

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniamenUpiatbandă.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor 3/? 8591/1997 ReţeIe edilitare
subterane. Condiţii de amplasare.

- Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemui radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiaie în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

ĺn cazul în care reţeaua de branşare nu poate ři “modelată" în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemuL
radicular aI acestora, defrişarea arborilor in cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verifjcărilor 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 contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Nr. 1933/1718214!
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat aI
execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterü prezentului aviz, aveţi obligaţia

solicítărfl revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de speciafltate, va fi sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr. 30412009, privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe

teritoriul Munícipiului Bucureşti, arŁ4, Iit.b.
Menţionăm că in baza acestui aviz nu se execută Iucrări đe đefrisare sau

toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterfl.

DIRECTOR EXECUTJV.

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

c1r
lntocmit:
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Nr. 701,1717,1821/1704554,1716004,17167811

Către SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA - pentru

23. APR 219

— se solicită
ridicarea exemplarului de Ia regîstratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-duí Poligrafiei nr 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branament de energie electrică a imobilului situat pe str Cosmeti
nr. ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B, cu nr 1704554101.02.2019 şi la
Direcţia de Mediu cu nr. 701/04.02.2019, completată cu documentaţia înregistrată Ia RM.B.
cu nr. 1716004/06.03.2019, 1716781/08.03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr
1717/07.03.2019, 1821/11.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branament de energie electrică a imobilului situat pe str Cosmeti nr
48, bL B, ap. 2, sector 1, conform documentauei depuse (C.U. nr

a planurilor anexate şi Memoriului tebnic, Clasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile

individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă
comunicăm că; în urma verificării efectuate pe teren în data de 01.04.2019, s-a constatat că
Iucrarea se va executa pe o Iungime de 6m, astfel:

• din cablul existent, subteran, în trotuarul nr. pare aI str. Cosmeti, viz-a-viz de
imobilul cu nr 41 din str Cosmeti, până Ia aproximativ 7m faţă de Iimita din partea
stângă a proprietăţii.

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament din vecinătatea traseului Iucrării.
În timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor de 1 m—1 .5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, in dreptul arborilor din vecinătatea traseuui Iucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. Tn timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

ĺn 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, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei so[citări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.
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Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de Ia Finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseuiui
Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirH exemplarelor uscate şi supor[area contravalorfl
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Avânđ în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil conđiţionat al
execuţiei Iucrărilor menţionate.

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

La finalizarea Iucrărilor aveţi obflgaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr. 304i2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, arĹ4, IiŁb.

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

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

DIREC TOR-EXECUTIV,
Simon$tfÓiiia POPA

- -\ Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:PRi3ex.- 1S04.2019 - prezenlul aviz a fost posiat pe siie-uI PMB
pe da(a de
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CĂTRE,
ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI B-DUL UNIRII NR.15 BL. 3 SC. 2
prin
S.C. TEHNIC INSTAL GRUP S.R.L.
Strada Ghioceilor nr.20, sat Zurbaua, Com. Đragomireti Vaĺe

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

Referitor ĺa lucrarea: “Bran.şament de apă potabflă în vederea separărü consumului
pentru imobflul din B-dul Unirii r.. - ‚ sector 4"

Ca urmare a cererii depuse de S.C. TEHNIC INSTAL GRUP S.R.L., înregistrată
Ia P.M.B. cu nr.1715005/04.03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.1642/05.03.2019, prin
care se solicită emiterea avizului privind executarea Iucrărfl: “ Branament de apă
potabflă în vederea separărä consumului pentru imobilul din B-dul Unirii nr. $

sector 4", vă comunicăm următoarele:
1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din

27.09.2018 emis de Primăria Sectorului 4 Bucureşti impreună cu planul anexă, Memoriu
justificativ, Aviz tehnic definitiv nr. emis de Apa Nova SA, Aviz de
traseu nr. emis de Administraţia Străzilor Bucureti, Clasarea notificării
nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, Aviz Metrorex
nr. avize individuale emise de administratorfl reţelelor
tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), Iucrarea constă în

• realizare branament de apă potabilă nou propus pe str Sfinţii Apostoli, cu
diametrul Dn SOmm i Iungimea de 4 m, alimentat din conducta de apă potabilă Dn
250mm existentă în carosabilul din str. Sfinţii Apostoli. Traseul branamentuIui propus va
traversa parţial carosabilul i trotuarul din dreptul imobilului cu nr. 15, bloc 3, sc.2 din b
dul Unirii, până Ia căminul de branament existent în trotuar (Ia intrarea în gang). Pozarea
subterană a conductei de apă potabilă propuse se va realiza cu respectarea adâncimii de
îngheţ.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 14.04.2019 s-a constatat
că Ia lm de căminul de branament existent se află amenajată o alveolă cu lxlm, în care
se află plantat un arbust cu h=1 m.

In urma analizării documentaţiei depuse i a verificărilor pe 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 execuţiei Iucrării
menţionate.

IľIII
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Tn execuţia Iucrărilor se vor respecta următoarele condiţii:
- Se va respecta distanţa prevăzută în normativele în vigoare (SR 8591/97)

de 1 m faţă de materialul dendrologic aflat în proximitatea lucrărfl;
- Este interzisă reducerea spaţiului verde prin betonarea alveolei.
Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de

toaletare, iar Ia finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul

de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 4 Bucureşti
împreună cu planul anexă.

Pentru orice modificare apăwtă în traseul Iucrărü ulterior emiterii acestui aviz,
aveţi obligaţia solicitărfl revizuirfl acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art4,
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 la data emiterii.

DIRĘCTOR EXECUTIV,

Sjmona-Mariana POPA

$ ‘-o! )74Ş
tćI n(

Întocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

3APí ?)g
Red;D.v.J SexJl7042019 - prezonlui avíz a tost postat pe siteuJ PMB

htlp:/Jvąww.pmbrcflnstitutii/phmada/directii/directia mediu/avi2e arbcń n consultare/avize arboh in consultare.pho
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CĂTRE,
S.C. GINICON S.R.L.
Str. Modestiei nr. 62, sector 1, Bucuresti

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bd. Poligraf iei nr. 4, sector 1, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: “Branament gaze naturale pentru imobflul situat în Bucureti,
str. Eciuzei nr. 24, sector 1"

Ca urmare a cererii depuse de S.C. GINICON S.R.L., înregistrată Ia P.M.B. cu
nr.1716084/06.03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.1718/07.03.2019, prin care se
solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrării: “Bran,şament gaze
naturale pentru imobilul situat în Bucureti ‚ str Ecluzei nr ‚ sector 1", vă comunicăm
u rmătoa rel e:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.
emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună

cu planul anexă, Certificat de motenitor succesiv i suplimentar nr.
Memoriu tehnic, Acord de acces nr. emis de Distrigaz Sud Reţele,
Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1,
Clasarea notificării nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureti, Declaraţie coproprietari imobil din str. Eciuzei ‚ avizeie individuale emise
de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), Iucrarea constă
in

- realizare branament de gaze naturale nou, individual, redusă presiune, din
polietilenă cu Dn 32 mm i (ung(mea de 7 m (6m ÷lm reiser) i a unui P.R.M. aterent.
BranamentuI va fi racordat Ia conducta cu Dnl25mm, existentă in carosabilul din str.
Ecluzei. Traseul de montarea bransamentului propus va traversa parţial carosabilul i
trotuarul în dreptul imobilului cu din str. Ecluzei, în proximitatea Iimitei de proprietate
stânga. Bransamentul propus va fi montat în anţ cu Iăţimea de 0,4m, ia adâncimea de
Q,9m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 15.04.2019 s-a constatat
că în trotuar, Ia Iimita de proprietate stânga a imobilului există plantat în alveolă un ex.
Acer sp. (arţar) cu diametrul de 45-5Omm i h=7m.

In urma analizării documentaţiei depuse i a verificăriior 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 Iucrării menţionate.

Iłk I II
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În execuţia Iucrărilor se vor respecta următoarele condiţii:
- In proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau

utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul

radicular aI rnaterialului dendrologic.
- In timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului

dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia ceI puţin 1,0 -1,5

m faţă de arbori, conform SR 8591/1997 ReÇeIe edilitare subterane. Condiţii de
ampĺasare;

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor
materiale în jurul arborilor sau rănirealruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din

dotare.
In 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 sau prăbuşirea
materialului dendrologic aflat pe traseul Iucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor
uscate şi suportarea contravalorü eventualelor prejudicfl produse prin prăbuşirea

acestora.
La încheierea procesului verbal de recepţie preliminară a Iucrărilor de refacere a

zonelor afectate se va menţiona starea materialului dendrologic i a spaţiilor verzi,
consemnând constatările privind calitatea acestora i dacă este cazul, remedierile
necesare si termenele de realizare a remedierilor, conform prevederilor art.13 din Anexa
nr.1 Ia HCGMB 22012018 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea,
coordonarea ş execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitară ş stradale) de pe
teritoriul Municipiului Bucuresti.

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

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

de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 1

Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.
Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz,

aveţi obligaţia solicitărU revizuirfl acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărfl.
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 spaţiűor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Întocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

19. APR jp Daniela VOINESC,1f

Red:B.T.J 3ex./1 8.04.2019 - prezentul aviz a fost pcstat pe siIe-uI PMB
htlpi/wwwpmb,roíinstitutii/primań&directii/directia mediu/avize arboń in consultare/avize arbod ín consultare.Dhp

pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞfl
DIRECŢIA DE MEDIU

!

CĂTRE,
S.A. ENGIE ROMANIA S.A.
prin
S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.
Strada Ghiocei nr.1 1, sector 2, Bucuresti

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucuresti

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI
Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: “Extindere conductă gaze naturale i branamente de gaze
naturale pe str. Episcopul Vulcan, sector 1, Bucuretľ'

Ca urmare a cererii depuse de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., cerere înregistrată Ia
P.M.B. cu nr.1716663/07.03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.1768/08.03.2019, prin care se
solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: “ Extindere conductă gaze
naturale .şi branamente de gaze naturale pe str. Episcopul Vulcan, sector i' vă comunicăm
următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din
08.11.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic,
Acord de acces nr, emise de Distrigaz Sud
Reţele, Aviz de traseu nr. emis de Consiliul Local Bucuresti — ADP S1, Aviz
de traseu nr. emis de Administraţia Străzilor Bucureti, Clasarea notificării
nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, plan de coordonare
avizat de administratorH reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă) lucrarea constă în:

- extindere reţea distribuţie gaze naturale cu o conductă din PE 100 SDR 11 Dn 125mm
i lungime de 90 m, cu cuplare în conducta de distribuţie gaze naturale Dn 315mm existentă,
montată îngropat în carosabilul din B-dul Bucure$ii Noi. Punctul de cuplare Ia conducta
existentă va fi în carosabilul bulevardului Bucurestii Noi, Ia intersecţia cu str. Episcop Vulcan.
Traseul reţelei de gaze naturale propuse va fi executat prin carosabilul i trotuarul din str
Episcop Vulcan, până în dreptul imobilului cu nr. din str. Episcop Vulcan;

- realizare 2 branamente de gaze naturale noi, din PE 100 SDR 11, Dn 63mm, cu
Iungimea de 6m (5m+lm riser) fiecare branament i a două postului de reglare-măsurare
aferente branamentelor. BranamenteIe de gaze propuse vor fi racordate la conducta de gaze
Dnl25mm, propusă în carosabilul din str. Episcop Vulcan. Pozarea conductelor de branament
va fi realizată prin carosabil ş trotuar.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 15.04.2019 s-a constatat că pe
traseul sau în proximitatea Iucrărilor nu există spaţii verzi, arbori sau arbusti.

IłIII

Nr. 1768 11716663/

fl,i fliĘlH& ‚.A7 tInm1g ‚.4,.,t fl,,,,,,Ii



În urma analizării documentaţiei depuse i a verificărilor din teren, în conformitate cu
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normeior de protecţie a spaţHlor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizui favorabii execuţiei Iucrării menţionate.

Preckzăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de detrişare sau de toaietare,
iar Ia finaiizarea iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

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

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi
obiigaţia sobcitării revizuirii acestuia înainte de inceperea execuţiei iucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării sunt răspunzători de realizarea Iucrărilor i
de respectarea condiţiilor din aviz.

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

Prezentui aviz are termen de vaiabilitate 1 an de ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana PQPA

Întocmit
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

42 gR

Red:D.v..ĺ 3ex/1 804.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMS
httoJ/www.pmb.roľinstitutii/pńmań&direclii/directia mediulavize arbcń in consultare/avize arboń in consultare.php
pe data de
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CĂTRE,

PRIMĂRIA MUNIcIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDiU

romania2Ol9.eu

S.A. ENGIE ROMANIA S.A.
prin
SC. AVI PROD GRUP S.R.L.
Strada Ghiocei nr.1 1, sector 2, Bucuresti

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poiigrafiei nr.4, sector 1, Bucuresti

Referŕtor Ia Iucrarea: “Bran.şament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str.
CoL Raducu Dumitru Durbac nr. 948, sector 1, Bucureşti"

Ca urmare a cererii depuse de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., cerere înregistrată Ia
P.M.B. cu nr.1716659/07.03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.1769/08.03.2019, prin care se
sohcită emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrării: “Branament de gaze
naturaĺe pentru imobiĺul situat pe str. CoI. Raducu Dumitru Durbac ‚ sector 1", vă
comunicăm următaarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr
din 06.08.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu
tehnic, Contract de vânzare aut. cu nr. ‚ Acord de acces
nr. emis de Distrigaz Sud Reţele, Aviz de traseu nr. emis
de Administraţia Domeniului Public Sector 1, Aviz nr. emis de CNCF CFR,
Clasarea notificării nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediuiui Bucureti,
avize individuale emise de administratorfl reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă,
imputernicire) Iucrarea constă în

- realizare branament de gaze naturale individual, redusă presiune, din PE 100
SDR 11, Dn 32mm, cu Iungimea de 1 0,5m (9,5+1 m riser) i a postului de reglare-măsurare
aferent. Branamentul de gaze propus va fi racordat Ia conducta de gaze Dnl25mm, existentă în
carosabilul din str Miruţei. Pozarea conductei de branament va fi realizată pe strada Miruţei,
prin carosabil si trotuar, Ia aproximativ 11 m de Iimita de proprietate dreapta a imobilului
alimentat.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren in data de 15.04.2019 s-a constatat că în
trotuarul din str. Miruţei (aferent imobilului cu din str. CoI. Raducu Dumitru Durbac) se atIă
3 alveole(2 alveole neplantate i o alveolă cu rădăcină neextrasă).

In urma analizării documentaţiei depuse ęi 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 execuţiei Iucrării menţionate.

Precizăm că in baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de toaletare,
iar Ia finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerh terenului Ia starea iniţială, cu obligativitatea
păstrărH celor 3 alveole.

- Este interzisă reducerea suprafeţei de spaţiu verde prin micorare dimensiunilor
alveolelor existente in trotuar sau betonarea acestora.

IľalIl
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Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor speciticate în Certificatul de
Urbanism nr. din 06.082018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti
împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută in traseul Iucrării ulterior emiterH acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării sunt răspunzători de realizarea Iucrărilor i
de respectarea condiţHlor din aviz.

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-Mariana POPA

J
Întocmit,

ef Serviciu Avize i Acorduri
DanieCU

Red:D.v..i 3ex.ilB.04.2019 prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
httpJ/vw.pmb.roľinstitutiiíprimaria/directii/directÉa mediwavize arbori in consultare/avize arbori (n consultare.php
pe data de
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PRIMĂHJA MUNIcIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

23. APR 219

CĂTRE,

Spre ştflnţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
os. ElectronicH nr.44, sector 2, Bucuresti

Referitor Ia lucrarea: “Realizare branament de apă potabilă pentru imobilul din str.
Radu de Ia Afumaţi r 1, sector 2, Bucure$ľ'

Ca urmare a cererii depuse de
inregistrată Ia P.M.B. cu nr.1716514/07.03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu

nr.1794/08.03.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea
Iucrării: “Realizare branament de apă potabilă pentru imobilul din str, Radu de Ia Afumaţi nr.

“, vă comunicăm următoarele:
- Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr din

20.09.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic,
Aviz tehnic definitiv nr. din 06.11.2018 emis de Apa Nova, Aviz de traseu
nr. emis de Consiliul Local Sector 2- ADP 32, Adresa nr. din
17.07.2017 emisă de Direcţia Patrimoniu-PMB, Certificat de calitate de mostenitor din
09.09.2010, Clasarea notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureti, avize individuale emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare
în zonă, imputernicire) Iucrarea constă în

- realizare branament de apă potabilă din polietilenă, cu Dn POmm i Iungimea 8 m,
care va fi alimentat din conducta publică de apă potabilă cu Dn 100 mm din fontă, existentă în
carosabilul străzii Radu de Ia Afumaţi. Traseul conductei de branament va traversa parţial
carosabilul ş trotuarul din dreptul imobilului alimentat, până Ia căminul de branament executat
în regie proprie, amplasat în incinta imobilului Ia max. 2 m de Iimita de proprietate a acestuia cu
domeniul public. Execuţia branamentuIui va fi realizată cu respectarea adâncimii de ingheţ
(0,9m — 1,lOm).

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 15.04.2019 s-a constatat că nu
există spaţii verzi, arbori sau arbuti pe traseul sau în proximitatea Iucrărilor.

In urma analizării documentaţiei depuse i a verificărilor din teren, în conformitate cu
H.C.&M.B. nr304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrării menţionate.

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

I1eiiI
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Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de
Urbanism nr emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu
planul anexă.

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

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform arŁ4, 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 đe

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Ia data emiterii.

Întocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VQJNESCU

Red:DN./ 3exJl 8.04.2019 - prezentul avÍz a fost posiat pe site-uI PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primari&directiiĺdirecţřa mediWavize arbod in consultare/avize arbod in consultaro.Qhp

pe data de
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PR]MĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 pţçflq2OJ'.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

.‚t LP

Către : E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA - prin SC ENERGY CONSULTING SRL
Intrarea CicIop nr 11, sector 5

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Extindere reţea electrică pentru alimentare cu energie electrică a
imobUului cu adresa b-dul Barbu Văcărescu nr sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată ia P.M.B. cu nr. 1682448/20.11.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 11284/21.11.2018, compietată cu documentaţia înregistrată Ia
P.M.B. cu nr. 1717626/12.03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1896/13.03.2019, prin care
solicitaţi avizul de speciaiitate privind executarea iucrării: „Extindere reţea electrică pentru
alimentare cu energie electrică a imobiĺului cu adresa b-dul Barbu Văcărescu nr. 102, sector
2", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. a planurilor
anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia
pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis
de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data
de 10.04.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa pe o Iungime de 15m, asťel:

• din cablul existent, subteran, în trotuarul bd. Barbu Văcărescu, prin platbandă (cu
Iăţimea de aproximativ lm), perpendicuiar, până ia aproximativ 5m faţă de Iimita din
partea stângă a proprietăţii.

• fără afectarea arboriIor existenţi în platbandă.
În timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţeior minime faţă

de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane. Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului iucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicuiar aI materialului dendrologic. In timpul iucrăriior constructorul va
Iua măsuri de protejare a materiaiului dendrologic, se va evita depunerea pământuiui sau
altor materiale în jurui trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utiiajeior din dotare.

Tn cazui în care reţeaua de branşare nu poate fi"modelată" în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fl secţionat sistemui
radicular aI acestora, defrişarea arboriior în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de speciaiitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazui în care este secţionat sistemul radicular aI
metariaiului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma veriflcărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

IťaiiI
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?ucrărü, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi supońarea contravaiorfl
eventualelor prejudicfl produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat aI
execuţiei Iucrärilor menţionate.

Pentru orice modificarea apărută uiterior emiterfl prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirH avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La fînalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială (borduri,
gazon).

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
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, Iit.b.

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,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Ro aPARASCA

1 9, 4pj jQ

Red;PR/3ex-$04.2019- prezentul aviz a fasĹ pastat pe sue-ut PMB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

îä PR. 2019

pe str Prahova

Nr. 2062,271511719534,1725002/

Către : D-na

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligratîei nr. 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Alimentare cu energie electńcă a imobflului situat
nr ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1719534/18.03.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 2062/19.03.2019, compietată cu documentaţia înregistrată Ia
P.M.B. cu nr. 1725002/04.04.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2715/05.04.2019, prin care
solicitaţi avizui de speciaiitate privind executarea Iucrării: Alimentare cu energie eiectrică a
imobUului situat pe str Prahova nr 62, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planuriior anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea
Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,
Avizeie/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţeie edilitare, aviz de traseu emis de
ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de
12.04.2019, ş-a constatat că Iucrarea se va executa pe o Iungime de 18m, astfeI:

• din LEA JT existent pe stâlpul situat în trotuarul str. Prahova, continuă prin trotuarul
nr. pare aI str. Prahova, până Ia aproximativ 5m faţă de iimita din partea stângă a
proprietăţii.

• fără afectarea vegetaţiei existente în piatbandă din vecinătatea traseuiui Iucrării.
În timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axui arboriior de lm—1.5m, conform prevederilor 2!? 8591/1997 ReţeIe edilitam
subterane. Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptuI că, în dreptuI arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se
va executa manual sau utiiizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular ai materialului dendrologic. in timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materiaiului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
aitor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramuriior arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

Tn cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modeiată" în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate Fi secţionat sistemul
radicuiar aI acestora, defrişarea arboriior în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei soiicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialuiui dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazui în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia Finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
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lucrării, veţi avea obligaţia inlocuirü exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii

eventualelor prejudicfl produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al

execuţiei Iucrărilor menţionate.
Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterfl prezentului aviz, aveţi obligaţia

solicitării revizuirH avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate M prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

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

teritoriul Municipiului Bucureşti, art4, lit.b.
Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrisare sau

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

hÁL %
(( J

J Intocmit:
/ Exp. Roxana PARASCA-

Red:P.Ri3ex.-le.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
pe dala de
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PRIMĂRIA MUNICJPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDiU

nn Ç\14
Nr. 3150 11728919/

CĂTRE,
SIMCO INTERNATIQNAL IMPEX S.R.L.

Spre ştünţă:
ADMINISTRAŢIA STRAZILOR BUCUREŞTI
Strada Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1, Bucure$i

Referitor Ia Iucrarea: ‘Aiimentare cu energie electrică a imobiluiui cu adresa .Şos.
Străulesti — sector 1, Bucurestľ'

Ca urmare a cererii depuse de SIMCO INTERNATIONAL IMPEX S.R.L., înregistrată ia
P.M.B. cu nr.1728919/16.04.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.3150/17.04.2019, prin care se
solicită emiterea avizului de speciaiitate privind executarea Iucrării: “Alimentare cu energie
electrică a imobflului cu adresa os. Străuĺeti nr ‘:vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din
06.12.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planui anexă, Memoriu tehnic,
Contract de vânzare-cumpărare (în formă duplicat) autentificat cu nr Aviz de
traseu nr emis de Administraţia Străzilor Bucureti, Clasarea notificării
nr em(să de Agenţia pentru Protectia Mediului Bucuresti, plan de coordonare
avizat de administratorii reţelelor tehnico-ediiitare, pian de încadrare în zonă, imputernicire)
Iucrarea constă în

- extinderea reţelei electrie existente cu o reţea electrică subterană prin racordare în
sistem intrare-iesire la distribuitorul de lOkV (între PT 4584-PT 4416) existent în trotuarul din str
Coralilor, in vecinătatea imobiiului alimentat. Traseul reţelei electrice va traversa trotuarul în
dreptul imobilului cu nr i va continua pe terenul acestuia până in dreptul locului unde
se va amplasa noul PT, Ia Iimita de proprietate a imobilului alimentat. Lungimea traseului va fi de
106 m, iar pozarea cablurilor electrice se va executa Ia adăncimea de 08-1 ‚2m în trotuar.

2. Urmare a veńficării efectuate pe teren în data de 18.04.2019 s-a constatat că nu
există spaţii verzi, arbori sau arbuti afectaţi.

In 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 spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizuI favorabil execuţiei Iucrării menţionate.

- In timpul Iucrărilor, executantul va respecta prevederile Iegislaţiei i normativelor
în vigoare, inclusiv SR 8591/1997 Reţe(e edilitare subterane, Condiţii de amplasare;

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

Prezentul aviz este emis in baza şi cu respectarea celor specificate in Certificatul de
Urbanism nr. din 06.12.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti i în baza
pianului de coordonare vizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrărb ulterior emiterń acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirü acestuia înainte de inceperea execuţiei Iucrării.
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Nerespectarea cetor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art4, Iit. b)
din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţHlor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, iar avizul devine nul.

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

DIRECTOR EXECUTIV,

‘Simona-Mariana POPA

tt 777
Întocmit

ef Serviciu Avize i Acorduri
DanVINESCU

Red:D.v../ 3ex./1 8.042019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
hitp://www.pmb.ror,nstjtufii/pńmań&directii/directia mediu/avize arboń in consultare/avize arboń in consultare.php

pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞH rrioj9OJ9,.ęuI DIRECŢIA DE MED)U
ľ

OZMAL z
Către SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA — pentru

— solicităridicarea exemplarului de Ia registratura PMB
Spre ştiinţă: ADP Sector i - B-dul Poligraűei nr. 4, sector 1
Referitor Ia Iucrarea: Alimeniare cu energie electäcă a imobUului situat pe Drumul PIaiuICâmpinei nr. ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1699558/18.01.2019 şi IaDirecţia de Mediu cu nr. 33 1/21.01.2019, completată cu documentaţia mnregistrată Ia P.M.B.cu nr. 1718548/14.03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1972/15.03.2019, prin caresolicitaţi avizul de speciatitate privind executarea Iucrărfl: „Alimentare cu energie electdcă aimobilului situat pe Drumul PIaiuJ Câmpinei nr. 44, sector 1", conform documentaţiei depuse(C.U. nr. a planurűor anexate şi Memoriului tehnic,Clasarea Notificării nr emisă de Agenţia pentru Protecţia MediuluiBucureşti, PIan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), văcomunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren in data de 12.04.2019, s-a constatat căIucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 90m, astfeL• din CD 2146 existent în dreptul imobiluiui cu nr cadastral IE 243684 pe DrumulPIaiuI Câmpinei (drum de pământ), prin Drumul PIaiuI Câmpinei pe parteanr. pare, până Ia Iimita din partea dreaptă a proprietăţii.• in vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetaţie spontană igard viu viz-a-viz de traseul lucrărü în dreptul imobilului nr. 19-21 din DrumulPlaiuI Câmpinei.
În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privindNormele de protecţie a spaţiflor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facemcunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.r Pentru orice modificare apărută ulterior emiterü prezentului aviz, aveţi obligaţiasolicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.La finalizarea lucrărilor aveV obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionatăconform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 30412009, privind Normele de protecţie aspaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sautoaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

CCtocmit:

gPARASCA

I ‚:i;:-i

Nr. 331,1972/1699558,1718548/

DIRECTOR EXECUTQÇ
Simona-Mariana PQPA i-/

\...*t s'JJ/
Red:RRJ3ex.-24,042019 - prezentul aviz a fost postal pe sile-uI PMB

pe data de
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PRIMĂRIA MUNIC1PIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

02. MAL 2Ü;y

Nr. 1134,1976/1709701,1718532/

CĂTRE,
S.C. ENGIE ROMANIA S.A.
prin
S.C. FAVEO CONSULTING S.R.L.
Prelungirea Ghencea nr.25, sector 6, Bucuresti

Spre ştflnţă:
CONSILIUL LQCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bulevardul Poligrafiei nr 4, sector 1, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: “Branament de gaze nawrale pe str. Amiciţiei sector 1,
Bucuretľ'

Ca urmare a cererií depuse de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. FAVEO
CONSULTING S.R.L., înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1709701/15.02.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.1134/18.02.2019, completată cu documentaţia înregistrată Ia P.M.B, cu nr
1718532/14.03.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1976/15.03.2019, cerere prin care se solicită
emiterea avizului privind executarea Iucrărfl:"Branament de gaze naturale pe str. Amiciţiei
sector 1, Bucuresti' vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr
din 24.09.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Acord de
acces Ia sistemul de distribuţie gaze naturale nr ‚ Memoriu tehnic,
Clasarea notificării emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti,
Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1, avize
individuale emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă),
Iucrarea constă în

- realizare branament de gaze naturale nou, individual, redusă presiune, prin
pozarea subterană a unei conducte din PE 100 SDR11 Dn 32 mm i Iungime 5 m, precum i
post de reglare-măsurare aferent. Bransamentul de gaze naturale propus va fi racordat în
conducta de gaze naturale Dn llOmm existentă in carosabilul din str. Amiciţiei, iar traseul
branamentuIui propus va traversa parţial carosabilul si trotuarul în dreptul imobilului alimentat,
Ia aprox 4m de Iimita de proprietate dreapta a acestuia.
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2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 03.04.2019 s-a constatat faptul că
nu există vegetaţie pe traseul Iucrărilor sau în proximitatea acestuia.

In urma analizărń 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.

Precizăm că în acest aviz a fost eliberat în vederea obţinerii Autorizaţiei de Construire
i în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de toaletare.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerH terenului Ia starea iniţială.
Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de

Urbanism nr. din 24.09.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti
impreună cu planul anexă-vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrărü ulterior emiterii acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitărb revizuirü acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, 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-Mariana POPA

Întocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

oC

24. 2Gig

Red:D.V../ 3exj22.04.201 9 - prezeniul aviz a fcsi postat pe site-uI PMB
httpi/www.pmb.roľinstitutii/phmaria/directii/directia mediu/avize arbori n consultare/avize arbori in consultare.php
pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 oippţa2Ç)1.ęu
DIRECŢIA DE MEDIU

CĂTRE,
E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
pri n
S.C. POWERTEC PROIECT S.R.L.
BduI Banu Manta nr. 12, Mansarda, apt.5, sector 1, Bucureti

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: ‘Alimentare cu energie electrică a imobflului situat pe strada
Barajul Argeş ‚ sector 1, Bucureşti"

Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A prin S.C. BEST
ELECTROPROIECT S.R.L., cerere înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1714413/28.02.2019 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr.1578/01.03.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind
executarea Iucrărfl: “Aĺimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Barajuĺ Arge
nr. 8, sector 1", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism .. din
06.12.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de
vânzare autentificat cu Memoriu justificativ, Aviz Comisia Tehnică de
Circulaţie ‚ Aviz de traseu .. .. emis de Administraţia
Domeniului Public Sector 1, Aviz Primaria Sectorului 1 Bucuresti, Clasarea notificării
nr.24125/19.12.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, plan de coordonare
avizat de administratorü reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă, împuternicire)
Iucrarea constă în:

- realizare extindere reţea electrică din PT 4073 (existent pe terenul cu IE 233060)
pe un traseu ce va străbate terenul cu 1E233060, subtraversează str. Barajul Arges, va continua
prin trotuarul nr. par, de Ia str, Epocii i până in dreptul imobilului cu nr. 8, (unde se va amplasa
noul PT) traseul canalizaţiei eIectrice (cca 8Dm) va trece prin carosabilul str. Barajul Arge.
Lungimea totală a traseului canalizaţiei va fi de 172m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 03.04.2019 s-a constatat că în
trotuarul nr, pare din str. Barajul Arge (de Ia imobilul alimentat până Ia str. Epocfl), există 8 ex.
Fraxinus sp.(frasin) cu diametrul de 70-80 cm, h=15m, situate în trotuarul cu Iăţime de aprox
1 ‚Om.

În execuţia Iucrărilor se vor respecta următoarele:
- Tn proximitatea arborilor existenţi în proximitatea traseului, săpătura se va executa

utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul
materialului dendrologic.

Ił I

Nr. 1578 I 17l4413I..U2JdÁL.ĹlJ9

În urma analizării documentaţiei depuse i
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul
menţionate.

manual sau
radicular aI

a verificărilor din teren, in conformitate cu
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
favorabil conđiţionat execufiei Iucrării
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- În timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia ceI puţin 1 m — 1,5 m faţă
de arbori/arbuşti, conform SR 8591/1997 Reţele ediĺitare subterane, Condiţii de ampiasare.

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

In cazul in care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic poate
fi pus în pericol de prăbusire prin dezrădăcinare, situaţie in care nu suntem răspunzători de
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic.

Dacă ia verificările ulterioare (12 iuni de Ia finalizarea Iucrării) se constată uscarea
sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul Iucrărh, aveţi obligaţia înlocuirii
exemplarelor uscate şi suportarea contravalorH eventualelor prejudicü produse prin prăbuşirea
acestora.

In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de toaletare, iar ia
finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Dacă in 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 secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza numai
după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale (defrisare care va
implica plantarea de material dendrologic in compensare).

Prezentui aviz este emis în baza şi cu respectarea ceior specificate în Certiticatui de
Urbanjsm nr. 985R11678088 din 06.12.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti i în baza
planului de coordonare depus Ia prezenta documentaţie.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărfl.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform arL4, 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 vaiabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Întocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

24.4pj 2ü'í;
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PRIMĂRIA MUNIcIPIULUI BUCUREŞ11 rowpnţa2O)9eu
DIRECŢIA DE MEDIU

CĂTRE,
EAST MEDITERRANEAN COMPANY S.R.L.
Strada Căpitan Juverdeanu nr.91, sector 2, Bucuresti

!n atenţia Domnului Dumitru Gheorghe

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 2
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
os. Electronicii nr.44, sector 2, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: ‘Álimentare cu energie eiectrică a imobiluiui din strada
Toamnei r 1, sector 2, Bucurestľ'

Ca urmare a cererii depuse de EAST MEDITERRANEAN COMPANY S.R.L., înregistrată
Ia P.M.B. cu nr.1717056/11.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1856/12.03.2019, prin care se
solicită emiterea avizului privind executarea Iucrărfl: “Alimentare cu energie electrică a imobflului
din strada Ţoamneinr ‚ sector2", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 20.09.2018
emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Contract de
vânzare aut. cu nr. ‚ Autorizaţie de Construire nr. din 14.11.2017 privind
edificare construcţie, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Sector 2,
Clasarea notificărfl nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti,
avize individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, Distrigaz Sud
Reţele, E-Distribuţie Muntenia, Luxten, Telekom, NetCity, plan de încadrare în zonă), Iucrarea
constă în:

- realizare branament electric prin pozarea subterană a unui cablu JT, 3x150+95N,
de Iungime L=25m, pozat pe un traseu ce pornete din trotuarul aferent imobilului cu nr. 39 din
str. Ardeleni, traversasează carosabilul str. Ardeleni până Ia trotuarul nr. pare, va continua prin
acest trotuar până în dreptul imobilului cu nr. 134 din str. Toamnei, Ia FDCP (firida de distribuţie,
contorizare si protecţie) ce va fi montată conform planului anexă Ia CU nr Traseul se
va realiza în domeniul public i va avea Iungimea de 25 m. BranamentuI electric se va poza in
pământ in anţ deschis, în profile existente, Ia adâncimea de 0,Bm.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 15.04.2019 s-a constatat că în
proximitatea traseului Iucrărü nu există vegetaţie sau arbori/arbuti plantaţi.

In 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
Munictpiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrării menţionate.

In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de toaletare, iar Ia
finalizarea Iucrării aveţi obhgaţia aducerü terenului Ia starea iniţială.

Iłn I AiI

Nr. 1856/1717056/
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Prezentul aviz este emis În baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de
Urbanism nr din 20.09.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu
planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrărü ulterior emiterH acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirH 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 spaţWor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana PQPA

Întocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VţSCU

Red:D.v../ 3exi23.04.201 9 prezentul avtz a fost postat pe sito-ut PMB
httpJ/w.pmb.roĺinstitutjj/pdmari&directti/directia mediu/avize arbori in consultareĺavize arbori in consultare.php
pe data de
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PRIMĂRIA MUNIPIULUI BUCUREŞ11 ro[npnta2P)?.eu
DIRECŢIA DE MEDiU

CĂTRE,
S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A
prin
S.C. ELECTRQCONS PROIECT S.R.L.

Spre ştünţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 4
DIRECŢIA GOSPODĂRIRE LOCALĂ SECTOR 4
B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: “Extindere reţea electrîcă în vederea alimentărü cu energie
electrică a situată pe B-dul C-tin Brâncoveanu ‚ sector 4,
8ucureti"

Ca urmare a cererii depuse de S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A prin S.C.
ELECTROCONS PROIECT S.R.L, înregistrată ia P.M.B. cu nr.1717754/12.03.2019 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr.1895/13.03.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea
iucrărb: “Extindere reţea electrică în vederea ahmentărü cu energie electrică a iată
pe B-dui C-tin Brâncoveanu nr sector 4, Bucuresti", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Cedificat de Urbanism nr. din
16.05.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu
justificativ, Autorizaţie de Construire nr, privind executarea în regim
de urgenţă a Iucrărilor de construire pentru extindere reţea electrică în vederea alimentării cu
energie electrică a L situată pe bulevardul C-tin Brâncoveanu nr.1A, sector 4, Aviz de
traseu nr. emis de Direcţia Gospodărire Locală Sector 4, Ciasarea
notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, plan de
coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă),
Iucrarea constă în:

- realizare branament electric execuţia unui racord electric de medie tensiune din
PTZ 497, existent în spatele blocului nr.5 din os. Olteniţei nr Traseul racordului electric
propus are 70mI si traversă aleea din spatele blocului nr. 5, apoi prin iateraiul acestuia, straversă
aleea de circulaţie dintre imobilul cu nr. 140 i nr.136 din os. Olteniţei până Ia PT nou ce este
amplasat în din B-dul Constantin Brâncoveanu, Ia Iimita de
proprietate a acesteia, cu acces din domeniul pubhc. Traseul este executat numai prin alei i
trotuare.

2. Urmare a verificărH efectuate pe teren in data de 20.04.2019 s-a constatat că traseul
nu afectează spaţii verzi sau arbori/arbuti plantaţi.

In 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 teritoriul
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrării menţionate.

I I il

Nr.1895117177541



fn baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de toaletare, iar Ia
finalizarea Iucrărü aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de
Urbanism nr. 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 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-Märiana POPA

Întocmit
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

24, Áî? 2?;p

Hed:Dv../ 3ex./23.04.201 D - prezentul aviz a tost posiat pe site-uI PMB
hţtp:/hww.nmb.rohnstitutiiJphmariaJdirectjiJdirectia mediWavize arbori in ccnsultar&avize arbori in COflSUItareDhP
pe data de
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art
PR]MĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 1938/1718435! /.‘ Mítt. 9

Către: SC DANUBIO WIND SRL — solicită rîdicarea exemplarului de Ia registatura
PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector l - B-duí Poligraflei nr 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Racord Ia conducta de canalizare pentru imobflul situat pe
str Soldat Gheorghe Buciumat nr ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1718435/13.03.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 1938/14.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind

çÖ
executarea IucrărU: Racord Ia conducta de canalizare pentru imobUul situat pe str Soldat
Gheorghe Buciumat nr. 26-28, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea
Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de
ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma veriflcării efectuate pe teren în data de
12.04.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa pe o lungime de lOm, asťel:

• din conducta existentă în carosabilul lntrării Gheorghe Buciumat, subteran,
perpendicular, până Ia aproximativ 28m faţă de limita din partea dreaptă a
proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
În urma analizărfl dosarului, în conformitate cu 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 lucrărilor menţionate.

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

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, lit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabiíiţăte 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV, ..s\ Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Simona-MaP Darnela

Red:P.RJ3ex.-23.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
pe data de

Rď Reajna Elisabeta nr 47. d nostaI 050013. sedor 5. Bucuresti. România tżC'%
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PRIMĂRJA MUNICIRULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

opţąnp2Q15.ey

Către SC AW PROD GRUP SRL - prin
exempiarului de ia registratura PMB

— solicită ridicarea

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1

Referitor Ia iucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale $ branamente pe
str Jandamieriei nr ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B, cu nr 1718516/14.03.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 1969/15.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea lucrării: „Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale I branamente pe
str Jandarmeńei nr. 3 F, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurüor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notifĺcării nr
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de

coordonare reţęle edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm
că,în urma verificării efectuate pe teren în data de 12.04.2019, s-a constatat că Iucrarea se
vä executa pe o Iungime de 134m, astfel:

• din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Jandarmeriei din dreptul drumului
de servitute, prin drumul de servitute, până Ia aproximativ 0,5m faţă de Iimita din
partea stângă a proprietăţfl.

• !ără afectarea vegetaţiei existente în vecinătatea traseului Iucrării.
ln timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Rez'ele edilitare
subterane. Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, in dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor 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, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul in care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi in apropierea traseului
Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

i,e i

Nr. 1969117185161
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat aI
execuţiei Iucrărilor menţionate.

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

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, Iit.b.

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

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Sîmona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmŕt:
oxnaPARASCA

24, APR 2019

Red:P.R.i3ex.-23.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe sile-ul PMB
pe dala đe
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 pr,ţqp2O)%.ęu
DIRECŢIA DE MEDIU

u L i'Iŕkl. Lűl

Către : SC DOMUS SYSTEMS SRL — prîn — solicită ridicarea
exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electmnicä nr. 44, sector 2

Referîtor Ia Iucrarea: Racord de canalizare pentru imobilul situat pe str, Baia de Aramă
nr ‚ sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1718796/14.03.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr 1971/15.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Racord de canalizare pentru imobflul situat pe str. Baia de Aramă nr 1,
sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U, nr a planuriior
anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia
pentru Protecţia Mediului Bucureşti1 Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele
edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării
efectuate pe teren în data de 12.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o
Iungime de lOm, asťel:

• din conducta existentă în carosabiluI str Baia de Aramă, subteran, perpendicular,
până Ia aproximativ 34m faţă de Iimita din par[ea dreaptă a proprietăţii.

• fără afectarea vegetaţiei existente Ia Iimita de proprietate, din domeniul public, în
yecinătatea traseului Iucrărfl.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor de 1 m—1 .5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane. Condiţü de amplasare.

— Menţionăm faptul că1 în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemui radicuiar aI materialului dendrologic. În timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arboriior şí rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" în scopui menţinerii
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicuiar ai acestora, defrişarea arbońior în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazui în care în urma verificăriior ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseuiui
Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

iI

Nr. 1971/1718796/

Bd. Revina Sisabeia nr. 47. ced poştal 050013, sector 5, Bucureşd, Romănia



Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat aI

execuţiei Iucrărilor menţionate.
Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia

solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.
La fjnalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
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
teritoriul Municipiului Bucureşti, arŁ4, Iit.b.

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

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

24, ÁP 2Ü;g

Red:RRJ3ex-24.042019 - prezenlul aviz a fDst poslat pe she-uI PMB
flhtpihnnv pmb.roľnsIilutWpńmahWd)rectWdlrecla_mediulavze_arbońjn_consuhare/awze_arbońjn_cqnsulłare,php pe dala de
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Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Danîela VOINESCU

4ť

Întocmit:
ExanaPRASCA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU
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Către SC GINICON SRL
Str. Modestiei nr. 62, sector 1

O l IiA 2G1

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicâ nr. 44, sector 2

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobUul situat pe str Busolei
nr. ‚ sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1718780/14.03.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 1974/15.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobUul situat pe str Busolei
nr 14, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. a planurilor
anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia
pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele
edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării
efectuate pe teren în data de 12.04.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa pe o
Iungime de 9m, astfel:

din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Busolei, perpendicular, până
Ia Iimita din partea dreaptă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizării dosarului, în conformitate cu 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia inainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

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

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

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

Nr. 197411718780ĺ

DIRECTOR EXECUŢJVJV
Simona-Maşiana POI(A'
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Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
SCA

Red:P.RJ3ex.-24.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
pe data de
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PRIMĂRIA MUNIcIPIULUI BUCUREŞ11 romania2Ol9.eu
DIRECTIA DE MEDIU

u L ML 2319

Către : SC ANTOPREST ACTIV SRL - prin — solicită ridicarea
exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr 4, sector 1

Referitor la Iucrarea: Reabilitare reţea de distribuţie gaze naturale R.P. (în viitor MP), pe
str Oasului (între imobilul cu nr. 65 de pe str Qasului si str Nazarcea), str. Oauĺui (între
str. Nazarcea i imobilul cu nr. 63 pe de bd. Laminorului), str. Retortei (între str. OauIui
i imobflul cu IE 223961) cu conducte i instalaţü de racordare din PE 100 SDR 11,
sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1719769/19.03.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 21 14/30.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Reabilitare reţea de distribuţie gaze naturale R.P. (în viitor MP), pe
str Oaului (între imobUul cu nr 65 de pe str Oaului si str Nazarcea), str. OauIui (între
str Nazarcea I imobflul cu nr. 63 pe de bd. Laminorului), str Retodei (între str Oa.şului I
imobflul cu IE 223961) cu conducte şÍ instalaţä de racordare din PE 100 SDR 11, sector 1",
conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a planurilor
anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificărfl nr, emisă de Agenţia
pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de coordonare reţele, aviz de traseu emis de ADP
sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 17.04.2019, s-a
constatat că Iucrarea se va executa pe o Iungime de 1984m, astfel:

conductele proiectate PE 100 SDR 11 Dn 125mm, Dn 9Omm pe str. OauIui (între
imobilul cu nr. 65 de pe str. Oasului si str. Nazarcea), str. Oasului (între str. Nazarcea
i imobilul cu nr. 63 pe de bd. Laminorului), str. Retortei (între str. Oaului i imobilul
cu lE 223961), se vor Iega Ia conductele: PE Dn 125mm RP existentă pe str.
Vedioara (PC1), PE Dn llOmm RP existentă pe str. Costesti (P02), PE Dn 125mm
RP existentă pe str. GrohotiuIui (P03), OL 4 RP existentă pe str. Harghita (PC4),
OL 4 RP existentă pe str. Dârza (PC5), PE Dn 125mm RP existentă pe str. OauIui
(PC6), PE Dn 125mm RP existentă pe str. Nezarcea (P0 7 i P08), şÍ va avea cap
terinal în dreptul imobilului cu nr. 169 de pe bd. BucuretU Noi.

• branamentele (141, conform planului de coordonare reţele edilitare ş memoriului
tehnic) existente se vor înlocui i se vor cupla Ia conductele noi.

• lucrările se execută subteran, în carosabil i trotuar.
• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament dín vecinătatea traseului lucrării.

Având în vedere că noua conductă este din polietilenă se pot respecta
preveđerilor SR 8591/1997 Reţele edflitare subterana Condiţii de amplasare i anume
că în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime
faţă de axul arborilor de lm—1.Sm.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrărü, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţHlor din teren care să nu
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distrugă sistemui radicuiar ai materiaiuiui dendrologic. În timpul Iucrărilor constructorul va
lua măsuri de protejare a materiaiuiui dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănire&ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

in cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modeiată" în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborü din vecinătatea sa şi in timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular aI acestora, defrişarea arboriior în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazui în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazui în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de ia finalizarea
lucrăriior) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
iucrărü, veţi avea obligaţia înlocuirU exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicfl produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat ai
execuţiei lucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
soiicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrăriior.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, Ut.b.

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

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Maşiéna POPA

J ‚—r5 Şef Serviciu Avize şi Acorduri
/ ...-7Şţ'ç Daniela VOINESCU
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PRIMĂRIA MUNIIMULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr.2189117211151
ü 2_ 2ü

CĂTRE,
S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A
prin
S.C. BESTELECTRQ PROIECT S.R.L.

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

Referitor Ia íucrarea: ‘Branament energie electrică pentru imobilul situat în str.
Piatra Morii sector 1, Bucurestľ'

Ca urmare a cererii depuse de S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A prin S.C.
BESTELECTRO PROIECT S.R.L, înregistrată Ia RM.B. cu nr.1721115/21.03.2019 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr.2189122.03.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea
Iucrării: “Bransament energie electńcă pentru imobflui situat în str. Piatra Morü nr ‚ sector 1,
Bucure.şti", vă comunicăm urmätoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din
28.01.2019 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic,
Contract de vânzare-cumpărare autentificat cu nr. Aviz tehnic de racordare nr

i Fia de soluţie nr, emise de E-distribuţie
Muntenia, Aviz de traseu nr

/11.02.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, avize
individuale emise de administratońi reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă),
Iucrarea constă în:

realizare branament electric prin montarea unui cablu tip axlO+6C, pe un traseu de
6 m pe domeniul public. Bransamentul electric propus va fi alimentat din LEA existentă pe stâlpul
montat în trotuarul din dreptul imobilului cu nr, 24 din str. Piatra Morii, prin trotuar1 până la BMPT
ce va fi montat in incinta imobilului alimnentat. CabIuI va fi pozat în pământ, la adincimea de 0,9m
în trotuar.

2. Urmare a verificărfl efectuate pe teren în data de 15.04.2019 s-a constatat că
Iucrările nu afectează spaţii verzi, arbori sau arbuti.

In urma analizării documentaţiei depuse ş 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 execuţiei Iucrării menţionate.

In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de toaletare, iar Ia
finalizarea Iucrărfl aveţi obligaţia aducerfl terenului Ia starea iniţială.
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Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de
Urbanism nr. emis de Primăria Sectoruţui 1 Bucureşti împreună
cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emíterii acestui avíz, aveţi
obligaţia solicitărH revizuirń acestuia inainte 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 avjz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Întocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

Hed:0.V../ 3exJ22.04.201 9 - prezenlul aviz a fost postat pe site-uI PMB
ţţpJ/.w.nmb.roľinstituţii/pńmad&directjijdjrectja medřu/avize arboh tn consultare/avize arbcń in consultareshp
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

Đ 2. MÁŁ 2019

Nr. 11429,1937/1684202,1718433/

CĂTRE,
&C. DANUBIO WIND &R.L.
prin

r9.?Ç%ęą

&C. EĐIL PROIECT S.R.L.

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: “Branament de apă
imobilul din str. SId. Gheorghe Buciumat i

potabilă .şi
sector 1"

racord canalizare pentru

Ca urmare a cererii depusă de &C. DANUBIO WIND S.R.L. prin S.C. EDIL
PROIECT &R.L., înregistrată Ia P.M.B. çu nr.1 684202/26.11.2018 şi Ia Direcţia de Mediu
cu nr.1 1429/27.11.20181 completată cu documentaţia înregistrată Ia P.M.B. cu nr.
1718433/13.03.2019 i Ia Direcţia de Mediu nr. 1937/14.03.2019, prin care se solicită
emiterea avizului privind executarea Iucrării: “ Branament de apă potabilă i racord
canalizare pentru imobilul din str. SId. Gheorghe Buciumat ‚ sector 1' vă
comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Cedificat de Urbanism
nr. din 16.05.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti
împreună cu planuĺ anexă, Memoriu justificativ, Aviz de traseu nr. emis
de Administraţia Domeniului Public Sector 1, Clasarea notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, Aviz nr. emis de
Compania Naţională de Căi Ferate “CFR" S.A., avize individuale emise de deţinătorii
reţelelor tehnico-edilitare: Distrigaz Sud Muntenia, E-Distribuţie Muntenia, Luxten, Netcity
Telecom, Teiekom Romania SA, plan de încadrare în zonă), Iucrarea constă în:

• realizare branament de apă potabilă nou1 din PEID cu De 40 mm
Iungimea de 9m, care se va racorda Ia reţeaua publică de apă (PEID De 125mm)
existentă în carosabilul din str. SId. Ghe. Buciumat. Traseul bransamentului propus va
traversa carosabilul până Ia căminul de branament ce va fi montat în incinta imobilului,
aproape de Iimita de proprietate.

• realizare racord de canalizare din tuburi PVC 250 mm ş Iungime 12 m, din
căminul de racord ce va fi amplasat în incinta imobilului, Ia Iimita de proprietate a acestuia
până Ia reţeaua de canalizare publică (din PVC Dn 315 mm) existentă in carosabilul din
str. SId. Ghe. Buciumat, cu Iegătură prin intermediul căminului existent în carosabil.
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2. Urmare a verificărfl efectuate pe teren în data de 28.03.2019 s-a constatat
că pe traseul Iucrărfl sau în proximitate nu există spaţii verzi sau arbori/arbuti.

In urma analizării documentaţiei depuse i a verificărilor pe teren, în conformitate
cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţfllor verzi de
pe teritoriui Municipiuiui Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrării
menţionate.

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de
toaletare, iar Ia finalizarea Iucrărilor aveţi obiigaţia aducerii terenului Ia starea iniţiaiă.

Prezentui aviz este emis În baza şi cu respectarea ceior specificate în Certificatul
de Urbanism nr. emis de Primăria Sectoruiui 1
Bucureşti împreună cu pianul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseui IucrărU ulterior emiterfl acestui aviz,
aveţi obligaţia soiicitărfl revizuirfl acestuia înainte de începerea execuţiei IucrărH.

Nerespectarea celor menţionate în prezentui 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 teritoriui Municipiului Bucureşti.

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

DIRECTOR EXECUTIV,

SimonatMariana POPA

‘(9'—
‘k

Întocmit,
et Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU
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PRIMĂRIA MUNIPIULUI BUCUREŞ11 ro[r2nt029)2.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 1577, 2232, 3471 /1714209, 1721464L.ťL3.N*ŕ.;,9

CĂTRE,
ASOCIEREA TAHAL CONSULTING ENGINEERS LTD - TRIADA PROĐ JMPEX S.R.L.
Strada Turtureleĺor nr. 1 IA, sector 3, Bucuresti

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

PRIMĂRIA SECTQRULUI 3 BUCUREŞTI
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE
Strada Intr. Odobesti nr. 5-7, scetor 3, Bucuresti

Referitor Ia ĺucrarea: “Lucrări de reabilitare a colectoareior principale de canalizare
AO .şi 80, tronson 806"

Ca urmare a cererii depusă de dumneavoastră i înregistrată ia P.M.B. cu

nr.1714209/28.02.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.1577/O1.03.2019, completată cu

documentaţia înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1721464/22.03.2019 i Ia Direcţia de Mediu nr.

2232/25.03.2019 i nr. 3471/24.04.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind

executarea Iucrărü: “Lucrări de reabilitare a colectoareior principale de canalizare AO .şi
BO, tronson B06-situat în Splaiul Unirii între intersecţia cu str. Nerva Traian i intersecţia
cu str. Foisoť', vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Cedificat de Urbanism -

07.02.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoríu

tehnic, Certificat de Urbanism din 09.08.2016, Acord de mediu
- -

.‚ revizuit Ia data de 30.01.2013 i Ia data 12.09.2018, plan de incadrare

în zonă), lucrarea constă în
Reabilitarea colectorului principal general adiacent Râului Dâmboviţa, 80,

tronsonul 806, tronson situat pe Splaiul Unirii între str. Nerva Traian i str FoioruIui.

Lucrările pentru reabilitarea colectorului principal pe tronsonul B06 constau în

refacerea interioară a conductei prin realizarea protecţiei împotriva coroziunii, reabilitare

prin torcretare ş prin etanare rosturi;
Se vor realizare gropi de Iansare, pentru intrarea ş ieirea utilajelor pentru

reabilitarea colectoarelor de apă uzată, conform planului anexă Ia Certificatul de

Urbanism. Gropile de Iansare, de intrare sau ieire a utilajelor, sau orice alte săpături

realizate în vederea reabilitării colectorului vor fi realizate exclusiv pe partea carosabilă,

fără afectarea trotuarelor;
2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 28.03.2019 s-a constatat

că pe trotuarele din proximitatea Iucrărilor de reabiiitare a co(ectorului, pe tronsonul

menţionat, există aliniamente stradale sub formă de alveole în care sunt plantaţi arbori

cu diametrele trunchiurilor între 30-5Ocm.
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Tn urma analizării documentaţiei depuse i a verificărilor pe teren, în conformitate
cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţUlor verzi de
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrării
menţi o nate.

In timpul execuţiei Iucrărilor se v-a respecta distanţa de 1,0 m faţă de trunchiul
arborilorconform SR 8591/97 Reţele tehnico edilitare, Condiţii de amplasare.

Depozitarea materialelor de construcţie se va face astfel încât să nu blocheze
căile de acces i fără afectarea spaţUlor verzi sau a arborilor.

Manevrarea utilajeior din dotare, parcarea, gararea i lucrărilor de organizare de
antier se vor efectua fără afectarea spaţiilor verzi sau arborii din proximitatea Iucrărilor.

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrăd 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.107R115153 07.02.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti
împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apăruiă în traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz,
aveţi obligaţia solicitărU revizuirfl acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform arŁ4,
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-Mariana POPA

Întocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

Ă
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

Către : SC APA NOVA SA
Str Tunad nr 60 A, clădirea Stefan cel Mare, eL 6-9, sector 2

Spre ştiinţă:
PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public

Intrarea Odobeti nr 5-7, sector 3

Referitor Ia Iucrarea: Înlocuirea reţelei publice de apă potabilă pe Aleea Stănilă, sector 3,

Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., mnregistrată Ia P.M.B, cu nr 1719922i1903.2019 şi Ia

Direcţia de Mediu cunr. 2115/20.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind

executarea Iucrării: „Inlocuirea reţelei publice de apă potabilă pe Aleea Stănhlă, sector 3,

conform documentaţiei depuse (C.U. din 06.06.2017, cu prelungirea

valabilităţii până Ia data de 06.06.2019, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea

Notificării n ľ emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan

de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de PS 3), vă comunicăm că, În urma

verificării efectuate pe teren în data de 01.04.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa

pe o lungime de 220m, astfel:
• pe aceasi traseu cu ceI existent, prin foraj orizontal, din conducta existentă în

carosabilul str Rotundă, Ia aproximativ 14m faţă de limita bordurii din partea dreaptă

a scuarului verde/părculeţ, prin carosabilul str. Rotundă, spaţiu verde bI. H8 din

Aleea Rotundă nr. 2, spaţiu verde bI. H10 din Aleea Stănilă nr. 6, spaţiu verde bloc

H7 din Aleea Stănilă nr. 5, carosabilul i parcările Aleii Stănilă, până pe aleea

pietonală dintre bl. H7 din Aleea Stănilă i bI. M31 din str. Lunca Bradului nr. 6.

• se avizează execuţia a 3 branamente noi i 2 hidraniţi de incendiu noi.

branamentele se execută prin spaţiul verde aI blocurilor, iar hidranţii în carosabil i

trotuar.
• noua conducta este din PEID (polietilenă) I se poate modela astfel incât să nu se

afecteze materialul dendrologic din vecinătatea traseului lucrării.

• lucrarea se face fără afectarea vegetaţiei existente în spaţiu verde din vecinătatea

traseului Iucrării, deoarece este destul spaţiu între arborii din spaţiul verde aI

blocurilor.
În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor

minime faţă de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997

Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.
Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se

va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu

distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic, In timpul lucrărilor constructorul va

lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau

altor materiale in jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin

manevrarea utilajelor din dotare.

Iűfw1
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Tn cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborU din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular aI acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finahzarea
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicfl produse prin prăbuşirea acestora

Având în veđere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat aI
execuţiei Iucrărilor menţionate.

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

La ťinalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială,
gazon, iarbă.

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

Menţionăm çă 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,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri(::ĺ) Darnela

- Intocm,t:

anar
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Către SC GENERAL MPM IMPEX SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia

registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligraflei nr 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naíurale pentru imobiiul situat pe str Pluta.şilor

nr ‚ sector 1, Bucureşti

r
Referitor Ia cererea dvs., inregistrată Ia P.M.B. cu nr 1719951/19.03.2019 şi Ia

Direcţia de Mediu cu nr. 2118/20.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind

executarea lucrării: „Branşament de gaze naturaíe pentru imobiĺuI situat pe str Pluta$or

nr 49, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. a

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notifícării nr, emisă de

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizeleiacordurile individuale ale deţinătorilor

de reţełe edilitare, aviz favorabil emis de ADP sector 1, avizul Ministerului Culturii nr

914/s/09.07:2o18), vă comunicăm că, în urma veriflcării efectuate pe teren în data de

12.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 4m, asđel:

• din conducta existentă în carosabilul str. Plutasilor, perpendicular, până Ia

aproximativ 0,lm faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii.

• fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă.

În timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare

subterane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrărfl, săpătura se

va executa manual sau utilizând o tehnologie adapta!ă condiţiilor din teren care să nu

distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorut va

Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau

altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin

manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul in 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, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui

aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI

metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii

meteo nefavorabile.
Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de Ia flnalizarea

lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

lucrării, veţi avea obligaţia inlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii

eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Nr. 2118/1719951/



Având în vedere ceie constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat aIexecuţiei Iucrărilor menţionate.
Pentru orice mođifîcare apărutâ ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţiasolicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.La ľinaiizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială,iarbălgazon.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţíonatăconform H.C.G.M.B. nr. 30412009, privind Normele de protecţie a spaţiiior verzi de peteritoriul Municipiului Bucureşti, art4, Iit.b.
Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sautoaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate ‘1 an đe la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şeť Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

4)
r
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Către SCELECTROTESTSRL—prin
exempiarului de Ja registratura PMB

— soIicită ridicarea

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Extindere reţea electńcă pentru alimentare cu energie electrică a

imobilelor cu adresa str CoralUor nr ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1720636/20.03.2019 şi Ia

O Direcţia de Mediu cu nr. 2158/21.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind

executarea Iucrării: „Extindere reţea eĺectńcă pentru alimentare cu energie electrică a

imobÜelor cu adresa str CoralUor nr 93 A, 93 B, sector 1 “ conform documentaţiei depuse

(C.U. nr. ‚ a planurilor anexate şi Memoriului tehnic1 Clasarea

Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan

de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă

comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 12.04.2019, s-a constatat că

lucrarea se va executa pe o lungime de 145m, astfei:
ą din PT-uI subteran nr. 4306, existent în dreptul imobilului cu nr. cadastral lE 258401,

prin trotuarul nr. impare al str. Coralilor, până Ia aproximativ 5m faţă de limita din

partea stângă a proprietăţii, cu două ramifĺcaţii spre cele două clădiri, Ia noile

FDCP-uri încastrate una în clădire, fără depăirea faţadei i cealaltă in parapetul

rampei de acces pietonal.
• fără afectarea vegetaţiei existente în platbanda dintre limita de proprietate i trotuar

(aliniament de plopi).
În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborklor de lm—1.5m, conform prevederűor SR 6591/1997 Reţele ediiitare

subterane. Condiţii de amplasare.
Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se

va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu

distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. Tn timpul lucrărilor constructorul va

lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau

altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin

manevrarea utilajelor din dotare.
Tn cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" în scopul menţinerii

distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi in timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul

radicular aI acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui

aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.
Vă facem cunoscut că in cazul în care este secţionat sistemul radicular aI

metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii

meteo nefavorabile.
Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de Ia finalizarea

Iucrăriłor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi in apropierea traseului

Nr. 21 5811720636/



Iucrării, veţi avea obligaţia inlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventuaeIor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat aI
execuţiei Iucrărilor menţionate.

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

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, prMnd Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti1 art.4, Iit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau
toaletare.

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Maflana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU
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Către SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA — pentru — prin
— solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligraŕîei nr. 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobflului situat pe str. Londra
nr ‚ sector 1, Bucure$i

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1720641/20.03.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 2159/21.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Aflmentarea cu energie electńcă a imobilului situat pe str Londra
nr 21, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a
planurilor anexate şi Memoriului tehnic1 Clasarea Notificării nr, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de coordonare reţele edilitare, aviz de
traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în
data de 12.04.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa pe o Iungime de 235m, astfel:

• din PTS2O6 existent în subsolul imobilului cu nr. cadastral IE 265895 de pe
str. Washington (colţ cu str. Praga), continuă prin trotuarul str. Praga, subtraversează
str. Praga, apoi prin trotuarul nr. pare aI str. Washington, prin trotuarul nr. impare aI
str. Londra, până Ia Iimita din partea dreaptă a proprietăţii.

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament, din vecinătatea traseului Iucrării.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizănd o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor 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, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Nr. 21 5911 720641/
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat aI

execuţiei lucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia

solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

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

teritoriu( Municipiului Bucureşti, arŁ4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau

toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii i este valabil

numai insoţit de avizul Ministerul Culturii i Identităţii Naţionale.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Danie(a VOINESCU

Întocmit:
PARASCA

25, APR 2ŰI

Ređ;P.R.Iaex.-24.04.2019 - prezenttĂ aviz a fost pastal pe site-uł PMB
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CĂTRE,
S.C. ERBAŞU EDIL CONSTRUCT S.A.
B-dul Uverturü nr. 194-200, et. 3, sector 6, Bucuresti

Spre ştflnţă:
PRIMÂRIA SECTOR 6
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC I DEZVOLTARE URBANĂ
Intr. Av. Lt. Caranda Ghe. nr.9, sector 6, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: “Extindere conductă de gaze naturale .$ branamente de gaze

pe Drumul Ciorogârla nr.297-299, sector 6, Bucureştľ

Ca urmare a cererii depuse de S.C. ERBAŞU EDIL CONSTRUCT S.A., mnregistrată Ia

P.M.B. cu nr.1732164/25.04.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.35B3/02.05.2019, prin care se

solícită emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrărü: “Extindere conductă de gaze

naturale $ branamente de gaze pe Drumul Ciorogâria nr.297-299, sector 6", vă comunicăm

următoareie:
1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.833R /1672085/ din

08.11.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planui anexă, Acte de

proprietate imobii, teren/construcţii, Acord de acces ia sistemui de distribuţie gaze naturale

nr.12435406/10.06.2018 i nr. soluţie de acces 175431/12.04.2018 emise de Distrigaz Sud

Reţele, Memoriu tehnic, Autorizaţie de Construire nr. 149/04.04.2018 emisă de Primăria Sector 6

Bucureti, Clasarea notificărH nr.23101/06.12.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureti, Aviz nr. 223/15.03.2019 emis de Administraţia Domeniului Public i Dezvoltare

Urbană Sector 6, Aviz nr. 5858/17.04.2019 emis de Comisia Tehnică de Circulaţie- PMB, PIan

de coordonare avizat de deţinătorH reţeleior tehnico-edilitare), Iucrarea constă în

- reaiizare extindere reţea de distribuţie gaze naturale cu o conductă din PE100

SDR11 Dnl8Omm cu L=260 m (în domeniul pubtic í proprietatea din Drumul Ciorogârla nr.297-

299), care va fi racordată în conducta de distribuţie gaze naturale RP din carosabilul Drumului

Ciorogârla, realizată din PE100, SDR11, Dn 250mm, perpendicular pe aceasta. Traseul

conductei propuse va traversa carosabilul (drum neasfaltat) din Drumul Ciorogârla, apoi va

pátrunde pe terenul cu lE 231833 până in dreptul blocuiui 2, sc.2, unde conducta propusă va

avea cap terminal, Lucrările de execuţie a traseului de pozare subterană a conductei de gaze

naturale propuse se vor reabza prin săpătură manuală i pozarea conductei în anţ deschis.

- realizare bransamente de gaze naturale noi, din PE 100 SDR11, Dn 110 mm

conform planuiui anexat ia documentaţie, branamente aferente blocurilor bl i b2.

Branamentele proiectate vor fi racordate Ia conducta de gaze naturaie, PE 100 SDR 11, Dn 1 25

mm propusă Dn 180 mm.
2. Urmare a verificării electuate pe teren în data de 05.05.2019 s-a constatat că în

vecinătatea traseului de pozare a conductei există arbuti plantaţi în spaţiu verde sub formă de

platbandă amenajată.

Nr. 3583 I 1732164ĺ....O.LNAL.201P



b urma analizării documentaţiei depuse i a verificărilor din teren, în contormitata 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
menţionate.

In execuţia (ucrărilor se vor respecta următoarele condiţii:
- În proximitatea materialului dendroiogic menţionat, săpătura se va executa

manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul
radicular ai materialului dendrologic.

- Tn timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la ceI puţin 1,0 m faţă de
arbori, conform SR 8591/1997 Reţele ediĺitare subterane. Condiţii de amplasare;

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

In cazu! în care nu sunt respectate condiţiHe menţionate, nu suntem răspunzători de
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic, Dacă Ia verificările
ulterioare (12 Iuni de Ia finalizarea Iucrărfl) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului
dendrologic ailat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea
contravaloriĺ eventualelor prejudicii produse prin prăbuirea acestora.

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

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de
Urbanism nr. 833R /1672085/ din 08.11.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti - vizat spre
neschimbare i în baza p(anului de coordonare depus a documenţie.

Pentru orice modificare apărută in traseul Iucrărh ulterior emiterii acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitărü revizuirii acestuia înainte 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 Normelor de protecţie a spaţHlor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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

Simona-Mariai

Întocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

Red:O.VJ 3ex.íO6.O5.201 9 prezentul aviz a tosl pDSIat po site-ul PMB
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DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 94, 2284 I 1696091, 17211191 O.9.MM. 2019

CĂTRE,
E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C. ROM'rEST ELECTRONIC S.R.L.

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3
DIRECŢIA INVESTIŢII I ACHIZIŢII
Calea Dudesti nr. 1911 sector 3, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: “AIimen tare cu energie electrică a îmobîluiui situat pe strada

Coiumbelor corespondent cu str. Mircea Vodă nr.3, sector 3, Bucureti"

Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A prin S.C. ROMTEST

ELECTRONIC S.R.L., cerere înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1696091108.01.2019 şi Ia Direcţia de

Mediu cu nr.94/09.O1.2019, compietată cu documentaţia înregistrată Ia P.M.B. cu nr.

1721792/25.03.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2284/26.03.2019, prin care se solicită emiterea

avizului de specialitate privind executarea Iucrării: “Aĺimentare cu energie electrică a imobiluiui

situat pe strada Columbeĺor 2-8 corespondent cu str. Mŕrcea Vodă nr.3, sector 3' vă comunicăm

următoarele:
1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din

08.11.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti impreună cu planul anexă, Memoriu tehnic,

Fia de soluţie nr, emisă de E-distribuţie Muntenia, Aviz

nr. emis de Primăria Sector 3 — Direcţia Investiţii i Achiziţii, Aviz nr. din

13.03.2019 emis de MAI, Clasarea notificării nr, emisă de Agenţia pentru

Protecţia Mediului Bucureti, avize individuale emise de administratorh reţelelor tehnico-edilitare,

plan de încadrare in zonă, împuternicire), Iucrarea constă în
- realizare extindere reţea electrică JT prin montarea subterană a două cabluri

3x150+95N din PTZ 2522 existent în incinta va

continua prin incinta fără afectare clădiri, apoi va traversa str. Columbelor, va continua prin

trotuarul nr, pare până în dreptul imobilului alimentat, Ia noua Cutie de siguranţă-CS i Cutie de

furnizare-CF, amplasate în incinta imobilului alimentat, în decupajul gardului. Lungimea traseului

canalizaţiei electrice va fi de 50 m. Cabţurile electrice vor fi pozate in pămănt, în profile existente

Ia adâncimea de 0,8 m in trotuar1 in anţ deschis.
2. Urmare a verificării efectuate pe teren in data de 15.04.2019 s-a constatat că pe

traseul canalizaţiei electrice propuse sau în proximitatea acestuia nu există spaţii verzi sau

arbori/arbuti.
In urma analizării documentaţiei depuse si a verificărilor din teren, în conformitate cu

H.C.G.M.B. nr.30412009 privind aprobarea Normelor de protecţ(e a spaţülor verzi de pe teritoriul

Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrării menţionate.
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Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de
toaletare, iar Ia Finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate in Certificatul de
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucur2Ril68533l din
1801.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti i in baza planului de coordonare depus Ia
prezenta documentaţie.

Pentru orice modificare apărută în traseul IucrărH ulterior emiterii acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrării.

Prezentul aviz este valabii numai în prezenţa avizului emis de Ministerul Culturii i
Identităţii Naţionale privind execuţia acestei Iucrări.

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

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

DIRECTOR EXECUTIV,

-Mariana POPA

Întocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

06. MAI 2010

Red:D.v../ 3ex./02.05.201 9 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
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PRIMĂRIA MUNIC1RULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

n n u*i

CĂTRE,
E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
pri n

!9wj1g?912:ęY

se va prevedea
subterană a unui
cu nr cadastral

nr. din Drumui Jilavei
PTAB 4985, prin pozarea
propus pentru alimentarea
nr, va fi amplasat în

din Drumul Jilavei
4985, prin pozarea
în dreptul imobilului

va continua prin
fi amplasat pe proprietatea

Iai iI

Nr. 1893 11717761/

S.C. ELECTROCONS PROIECT S.R.L.

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 4
DIRECŢIA DE GOSPODĂRIRE LOCALĂ

Referitor Ia Iucrarea: “Extindere reţea electrică în vederea alimentărü cu energie

electrică a imobileior situate pe Drumul JiIavei, 89Q .şi 89W, sector 4"

Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUŢJE MUNTENIA S.A prin S.C.
ELECTROCONS PROIECT S.R.L., cerere înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1717761/12.03.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.1893ĺ13.03.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate
privind executarea Iucrării: “Extindere reţea electricä în vederea aiimentărü cu energie electrică
a imobflelor situate pe Drumul Jiĺa vei ‚ sector 4", vă comunicăm următoareie:

1. Coníorm documentaţiei depuse (Certiíicat de Urbanism nr. din
04.10.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti impreună cu planul anexă, Memoriu
justificativ, Fia de solutie nr, emisă de E-distribuţie Muntenia, Aviz de
traseu nr. emis de Consiliul Local Sector 4-Aparatul de speciaiitate,
Autorizaţie de Construire nr. i nr.

emise de Primăria Sectorului 4 Bucuresti, Clasarea notificărü
nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, plan de coordonare
avizat de administratorü reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă, imputernicire)
Iucrarea constă in

- reaiizare extindere reţea electrică de joasă tensiune prin pozarea subterană a unui
cablu JT tip 3x150+95N, cu Iungimea de 220 m, din PTAB 4985 existent in incinta imobilului cu
nr. cadastrai . Traseui canalizaţiei electrice propuse va străbate trotuarul din Drumul
Jüavei, va subtraversa carosabűul Drumul Jilavei i va continua prin drumul de seMtute până Ia
imobilul cu nr. 89X, Ia FDCP-uI ce va fi amplasat pe proprietatea benefictaruiui;

- pentru ahmentarea cu energie electrică a imobiiului cu
se va prevedea extinderea reţeiei electrice de joasă tensiune din
subterană a unui cablul electric pe aceIai traseu cu cablul electric
imobilului din Drumul Jilavei . FDCP-ui aferent imobilului de ia
incinta beneficiarului, ia Iimita de proprietate a imobilului alimentat;

- pentru alimentarea cu energie electrică a imobilului cu nr
extinderea reţelei eiectrice de joasă tensiune din PTAB
cablul electric pe un traseu ce va străbate trotuarul până

va subtraversa carosabilul din Drumul Jilavei
drumul de servitute până Ia imobilul alimentat, Ia FDCP-uI ce va
acestuia Lucrările se vor executa simuttan.
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2. Urmare a verificărH efectuate pe teren în data de 24.03.2019 s-a constatat că în
trotuarul din Drumu Jflavei (pe traseu ucrărilor) nu există aflniament sau spaţii verzi atectate.

In urma analizărH 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 execuţiei Iucrării menţionate.

- b timpul Iucrărilor, executantul va respecta normativele în vigoare cu privire Ia
menţíonerea distanţei faţă de arbori, inclusiv SR 8591/1997 ReţeIe edilitare subterane. Condŕţü de
ampiasare;

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

Prezentul aviz este emis În baza şi cu respectarea ceor specificate În Certificatui de
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu
planul anexă - vizat spre neschimbare i În baza planului de coordonare depus Ia prezenta
documentaţie.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterH acestuí aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii acestuřa Înainte de începerea execuţiei Iucrării.

Nerespectarea celor menţionate in prezentu 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,

Simona-Ma a POPA

tDtME iu):

Întocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOU

O & MAL
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PRIMĂRIA MUNIIP1ULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

O 9. MAI. 2019
Nr.1929 117183521

CĂTRE,

roriąOl%.ęu

S.A. ENGIE ROMANIA S.A.
prin
S.C. PETROSTAR S.A.
B-dul Bucureti nr.37, 100520, Ploiesti, Prahova

Spre ştflnţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
ADMINISTRAŢIA ŞCOLILOR SECTOR 6
Splaiul Independenţei nr. 31 5-31 7, sector 6, Bucuresti

Referitor Ia ĺucrarea: “Reabifltare staţie de protecţie
sector 6, Bucureşti"

catodică pe strada AIizeului

Ca urmare a cererii depuse de S.C. PETROSTAR S.A., cerere înregistrată Ia P.M.B. cu
nr.1718352/13.032019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.1929/14.03.2019, prin care se solicită
emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrării: “Reabilŕtare staţie de proteąie
catodică pe strada Alizeuĺui nr.9, sector 6' vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism r din
21 .01 .2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic,
Aviz i emis de Primăria Sector 6, Acord n emis de
Administraţia Scolilor Sector 6, Aviz ) emis de Administraţia Domeniul Public i
Dezvoltare Urbană Sector 6, Clasarea notificărb J emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bucureti, Extras de carte funciară de informare pentru C ‚ avize
individuale emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare in zonă,
împuternicire) Iucrarea constă in:

- înlocuirea cabinei existente care se va monta pe aceIai soclu;
- executarea unei noi prize anodice aferente instalaţiei de protecţie catodică;
- realizare priză anodică (forată în adâncime, 76 m i diametrul de 330 — 335 mm);
- amplasarea cablului anodic, îngropat în anţ cu dimensiunile de 2x0,6x0,8 m în

spaţiu verde din curtea ScoIH Gimnaziale nr.168, sector 6;
- amplasare priza de impământare: 6x0,6x0,6 m, montată îngropat în anţ;
- realizare 2 batale pe o suprafaţă de 1 2m2;
Suprafaţa afectată de Iucrări va fi de 16,8 m2, spaţiu verde, iar suprafaţa ocupată

temporar va fi de 47 m2, din care 30,2 m2 ocupată cu organizarea de antier. Nu există arbori în
vecinătatea prizei anodice i a staţiei de protecţie catodică.

Suprafaţa afectată se va aduce Ia starea iniţială.
2. Urmare a verificării efectuate pe teren in data de 15.04.2019 s-a constatat că

Iucrările se desfăsoară pe spaţiul verde existent în curtea coIii Gimnaziale nr.168, sector 6, în
proximitatea limitei de proprietate spre str.lng.Scariat Varlav (unde există deja amplasată vechea
staţie de protecţie catodică), Nu există arbori pe terenul afectat de Iucrări.
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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 Bucureştŕ, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrării menţionate.

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau đe toaletare,
iar Ia finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială, inciusiv plantarea de
gazon, Zona de desfăurare a Iucrărilor va fi împrejmuită i va fi supravegheată.

Executantul i beneficiarul sunt răspunzători de execuţia Iucrărilor i de respectarea
condiţiilor din prezentul aviz.

Prezentu( aviz este emis în baza şi cu respectarea celor speciuicate în Certificatul de
Urbanism nr. 28R/1683405 din 21.01.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti impreună cu
planul anexă - vizat spre neschimbare.

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 spaţfllor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii i este vaiabii
numai în prezenţa avizului emis de Ministerul Culturü i Identităţii Naţionale privind execuţia
Iucrării.

DIRECTOR EXECUTIV,

ą!iana POPA

ţj
-n

Întocmit,
ef Serviciu Avize ş Acorduri

Daniela VOINESCU

ź

Q 6. 4M. 2019
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htlp://www.pmbroľinstitutii/primań&directiifdirectia mediu/avize arbori in consultar&avize arboń in consultare.php
pe daia de

Bd. Rena ELsabola nr 47, cod poştai O513, sector 5, Bucureşü, Rnâna I i I l



PRIMĂRJA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 romcnia2ü]9.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

09. MM. fl19

CĂTRE,
S.A. ENGIE ROMANIA S.A.
prin
S.C. GINICON S.R.L.
Strada Modestiei nr.62, sector 1, Bucuresti

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 2
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
os. Electronicii nr.44, sector 2, Bucuresti

Referitor Ia ĺucrarea: “Branament de gaze naturale pe str. Banul Nicolae
sector 2, Bucureşti"

Ca urmare a cererii depuse de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. GINICON S.A.L.,
înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1718782J14.03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.1973/15.03.2019,
prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrării: “Branament de
gaze naturaĺe pe str. Banul Nicoĺae nr sector2' vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 21.012019
emis de Primăria Sectorutui 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Certificat de mostenitor
nr. ‚ Memoriu tehnic, Acord de acces nr. emis de Distrigaz
Sud Reţele, Aviz de traseu nr. emis de Consiliul Local Bucureti Sector 2 —

ADP S2, Clasarea notificărü nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureti, avizele individuale emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de
încadrare În zonă) Iucrarea constă în

- realizare branament de gaze naturale nou din PE 100 SDR 11, Dn 32mm, cu
Iungimea de 2,5m (1,5m+lm riser) i a postului de reglare-măsurare aferent. Branamentul de
gaze propus va fi racordat Ia conducta de gaze naturale DnllO mm, existentă în carosabilul din
str. Banul Nicolae. Traseul de pozare a bransamentului propus va fi realizat prin carosabil i
trotuar, în dreptul Iimitei de proprietate dreapta a imobilului alimentat. Pozarea conductei se va
realiza in anţ deschis, cu lăţimea de 0.4m realizat prin săpătură manuală. Adâncimea de pozare
va fi de 0,9 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren in data de 15.04.2019 s-a constatat că pe
trotuarul aferent imobilului cu nr.15 din str. Banul Nicolae există platbandă de spaţiu verde cu
lăţimea de aprox. 0,5 m, iar Ia 0,5 m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii există plantat
un ex. Prunus avium L sp. (cire) cu diametrul trunchiului de 25 cm ş h=7m.

In 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 Iucrării
menţionate.

Iai iI

Nr.1973 117187821
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In execuţia Iucrărilor se var respecta următoarele condiţii:
- In proximitatea arborelui menţionat săpătura se va executa manual sau utilizând o

tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular ai materiaiuiui
dendrologic.

- In timpul Iucrărilor, executantul va iua măsuri de protejare a materialului
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia ceI puţin 1,0 -1,5 m faţă de
arbori, conform SR 8591/1997 Retele ediiitare subterana Condiţii de amplasare;

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în
jurul arborilor sau rănire&ruperea ramurilor prin manevrarea utilajeíor din dotare.

in cazul În care nu sunt respectate condiţüle menţionate, nu suntem răspunzători de
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic, Dacă Ia verificările
ulterioare (12 Iuni de Ia finalizarea Iucrărü) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului
dendrologic aflat pe traseul lucrărH, aveţi obhgaţia inlocuirH exemplareior uscate şi suportarea
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prábuşirea acestora.

Dacă în timpul execuţiei Iucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului
radicular aI 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 piantarea de materiai dendrologic În compensare).

Precizăm că În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaietare,
iar la finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială şi retacerea
platbandei de spaţiu verde afectată de Iucrări.

- Este interzis reducerea suprafeţei de spaţiu verde prin betonarea platbandei.
Prezentul aviz este emis in baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de

Urbanism nr. emis de Primăria Sectoruiui 2 Bucureşti Împreună cu planul
anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul iucrărfl uiterior emiterfl acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirü acestuia înainte de Începerea execuţiei IucrărH.

Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării sunt răspunzători de realizarea Iucrărilor i
de respectarea conditiilor din prezentul aviz. Nerespectarea condiţiilor din aviz atrage anularea
acestuia.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform arŁ4, Iit. b)
din Anexa nr. 1 ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normeior de protecţie a spaţhlor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-M riana POPA

1'ĺ i i —
I ţ L.fk

Întocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

06.MÁtZiIV
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECTIA DE MEDIU

69, MAI. 2019

CĂTRE,
S.C. ENGIE S.R.L.
prin
S.C. GINICON S.R.L.
Strada Modestiei nr.62,sector 1, Bucuresti

Spre ştünţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucuresti

Referŕtor Ia lucrarea: ‘Branament de gaze naturaie pentru imobîlul situat în strada

Mitropolit Varlaam 1, sector 1, Bucureti"

Ca urmare a cererii depuse de S.C. ENGIE S.R.L. prin S.C. GINICQN S.R.L.,
inregistrată Ia P.M.B. cu nr.1719875/19,03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.2117120.03.2019,

prin care se solicită emiterea avizului privind executarea Iucrării: “Branament de gaze naturale

pentru imobiIuĺ situat în strada Mitropoiit Varlaam nr. ‚ sector I' vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din

25.07.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Aviz

nr emis de Primarul Sectorului 1, Acord de acces nr.

Soluţie de acces Ia sistemul de distribuţie gaze naturale nr, ‚ Memoriu tehnic1

Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1, Contract

de vânzare-cumpărare aut. Clasarea notificărü nr, emisă de

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, Aviz nr. emis de Comisia Tehnică

de Circulaţie - Primăria Municipiului Bucureti, Autorizaţie de Construire

nr. privind edificare imobil, avize individuale emise de deţinătorii

reţele(or tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuţíe Muntenia, Luxten, Telekom Romania,

Netcity-Telecom, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în
- realizare branament de gaze naturale nou, individual, din PE 100 SDR 11, Dn 32

mm, cu lungimea de 5,5 m (4,5 m + lm reiser) i a unui post de reglare-măsurare aferent.

BranamentuI proiectat va fi racordat Ia conducta de gaze naturale din OL 0=4" existentă în

carosabilul din str. Mitropolit Varlaam. Traseul de pozare a bransamentului proiectat va fi realizat

pe domeniul public i va subtraversa parţial carosabilul i trotuarul în dreptul imobilului cu adresa

nr ‚ din str. Mitropolit Varlaam, până Ia postul de reglare-măsurare ce va fi montat Ia 11,5 m

de Iimita de proprietate stânga a imobilului alimentat. Pozarea conductei de branament se va

executa prin săpătură în anţ deschis1 cu Iăţimea 0,4 m i Ia adâncimea de min 019 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 15.04.2019 s-a constatat că pe

trotuarul aferent imobilului alimentat există platbandă cu Iăţimea de 0,5 m în care sunt plantaţi 2

ex. Acer sp.(arţar) puieţi.

Iai siI
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În urma analizării documentaţiei depuse ęi 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 avizui favorabil condiţionat execuţiei Iucrăriimenţionate.

In execuţia Iucrării se vor respecta următoarele condiţii:
- in proximitatea arboriior existenţi în spaţiul verde traversat de traseulbranamentuIui, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor dinteren care să nu distrugă sistemul radicular aI materialułui dendrologic.
- În timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialuluidendrologic prin menţinerea distanţei săpăturiior (executate manuai) ia cei puţin 1 m — 1,5 m taţăde arbori/arbuşti, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale înjurul arborilor sau rănirealruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.
Qacă la verificărHe ulterioare (12 luni de la finaiizarea iucrării) se constată uscarea

sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul Iucrării, aveţi obligaţia înlocuirii
exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşireaacestora.

In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de toaletare, iar Iafinalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială, refacerea suprafeţei deplaatbandă afectată i gazonarea acesteia.
Prezentui aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de

Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti impreună cu
planul anexă vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrărfl ulterior emiterii acestui aviz, aveţiobiigaţia sohcitării revizuirfl acestuia inainte de începerea execuţiei iucrării.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform arL4, iit. b)

din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilorverzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
Prezentul aviz are termen de vaiabilitate 1 an de la data emiterii.

Si POPA

Întocmit,
ef Servřciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

Red:D.v,/ 3ex.102.05.201 9 - prezentul aviz a fost postat pe síte-ul PMB
hLtp://www.embroľinstitutii/primari&directii/direciia mediu/avize arbori in consultar&avtze arbori in consultare.13h1pe daia de

DIRECTOR EXECUTIV,

Bd. Regina EIsabela nr. 47. cud poştal 050013, seder 5, eucureşli, Aomân,a
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Către : SC Best Electroproiect S.R.L. — solicită ridicarea exemplarului de Ia
registratura PMB
pentru SC E-Distdbuţie Muntenia SA

Spre ştiinţă: PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public

Intrarea Odobeti nr. 5-7, sector 3

Referitor Ia Iucrarea: Extindere reţea electrică în vederea alimentării cu energie eĺectńcă

a imobflului situat pe str. Drumeagului nr. ‚ sector 3, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1721114/21.03.2019 şi Ia

O Direcţia de Mediu cu nr 2190/22.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Extindere reţea electdcă în vederea alimentărĺi cu energie electńcă a
imobilului situat pe str. Drumeagului nr 84-86, sector 3", conform documentaţiei depuse

(C.U. nr ‚ a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea
Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti1 Plan
de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de PS 3), vă comunicăm că, în urma
veriflcării efectuate pe teren în data de 01.04.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa
subteran, pe o Iungime de 216m, asťel:

• din PT 1742 existent in trotuarul str. Drumeagului Ia intersecţie cu str. Văilor,
subtraversează str. Drumeagului, până în dreptul proprietăţii cu nr. cadastral lE
211699, continuă prin trotuarul nr. pare aI str. Drumeagului, până la aproximativ
2m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii, noul FDCP amplasat în scara
blocului, în nia încastrată în zidărie, fără depăirea faţadei.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
Tn urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B.

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a

spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Marir

!ntocmit:
Exp. Ěs P1,RASCA

Red:P.RJ3ex.-25.4.2019trzeŞ1,LI fost postat pe site-uI PMB
pe data de
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Nr. 2190117211141

nr. 304/2009 privind
Bucureşti, vă facem

aviz, aveţi obligaţia

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESC(

Psi Pnninn rlkhM, nr 47 rrwl nntnI 050013 sednr 5 BucumsU. Raqnânia
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Către : SC Best Electroproiect S.R.L. — solicită ridicarea exemplarului de Ia
registratura PMB
pentru SC E-Distńbuł'ie Muntenia SA

Spre ştünţă:
Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1

Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6
Intrarea Lt. Av. Camnda Gheorghe nr. 9, sector 6

Referitor Ia lucrarea: Extindere reţea electrică în vederea alimentăńi cu energie electńcă

a imobilului situat pe Drumul Valea Doftanei nr ‚ sector 6, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1721108/21.03.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 2191/22.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Jucrării: „Extindere reţea electńcă în vederea alimentării cu energie electńcă a
imobUului situat pe Drumul Valea Doftanei nr 83 A, sector 6", conform documentaţiei
depuse (C.U. nr. ‚ a planurilor anexate şi Memoriului tehnic1
Clasarea Notiflcării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureşti, PIan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia
Străzilor, avizul emis de ADPDU sector 6), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate
pe teren în data de 01.04.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o
Iungime de 175m, astfel:

• din PT 4323 existent în dreptul nr. cadastral IE 204058, prin spaţiu verde, continuă
prin trotuarul Drumului Valea Doftanei, subtraversează Drumul Valea Doftanei, apoi

Ç)
prin drumul de servitute, până Ia noile FDCP-uri amplasate în nise, încastrate în
zidărie, fără depăirea faţadei, Ia intrările în bloc.

• fără afectarea vegetaţiei existente în spaţiu verde din imobilul cu nr. cadastral IE
204058, din vecinătatea traseului Iucrării.
În timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axui arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 ReţeIe edilitare

subterane, Condiţii de amplasare.
Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se

va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor 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, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

I,aiiI
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Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflati în apropierea traseului
Iucrărfl, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al
execuţiei lucrărilor menţionate.

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

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială,
iarbăĺgazon.

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

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

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

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Danieia VOINESCU

lntocmit:
CA

06.MM. 2O1

Red:P.R./Ąex-2504.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB

pe data de
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DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Bd. Reqina Elisabeta nr 47. cM nostal 050013. sdor 5. Buajrest. Románia
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Către: SC Best Electroproiect S.R.L. — solîcîtă ridicarea exemplaruiui de Ja
registratura PMB
pentru SC E-DistńbuÇie Muntenia SA

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1

Referitor Ia ţucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe os. Străule$i
nr ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată ia P.M.B, cu nr 1721096/21.03.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 2192/22.03.2019, prin care solicitaţi avizuf de specialitate privind
executarea Iucrării: Ălimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe os. StrăuIeti
nr. 115, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planuriior anexate şi Memoriului tehnic, Ciasarea Notificării
nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediuiui Bucureşti,
Avizele/acordurile individuale ale deţinătoriior de reţele edilitare, aviz de traseu emis de
Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de
01.04.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa pe o Iungime de 12m, astfel:

• se mansonează cablul existent în dreptul imobiiuiui IE 263840, continuă prin trotuarul
os. Străulesti, până Ia aproximativ 2m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii,
postul de transformare va fi montat pe proprietate Ia aproximativ 8m faţă de gard.

• în vecinătate nu există arbori piantaţi în aliniament, există vegetaţie spontană Ia Iimta
de proprietate cu nr. cadastral

in urma anaiizării dosaruiui, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normeie de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem
cunoscut avizul favorabil execuţiei iucrărilor menţionate.

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

La fînalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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

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

DIRECTOR EĘÇTIV, ŞefSerflciu Avize şi Acorduri
Simona- Daniela VOINESCU

Întocmit:
xanaPARASCA

Red:PRJ3ex.-25.04.201 9 - prezentul aviz a (ost postat pe site-uI PMB
pe data de
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CĂTRE,
E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
p ri n
S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L.

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureti

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI
Strada Domnita Ancuta nr.1, sectorl, Bucure$i

Referitor Ia Iucrarea: “Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada

Bulevardul Bucure$ii Noî i sector 1, Bucureti"

Ca urmare a cereríi depuse de E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A prin S.C. BEST
ELECTROPROIECT S.R.L, cerere înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1721105/21.03.2019 şi Ia

Direcţia de Mediu cu nr.2193/22.03.2019, prin care se solicită emiterea avizului de speciahtate

privind executarea Iucrăhi: „ Ahmentare cu energie electdcă a imobiiului situat pe strada

Bulevardul Bucurestü Noi sector 1' vă comunicăm următoarele:
1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din

18.01.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic,

Contract de vânzare autentificat sub nr ‚ Fia de soluţie

nr emisă de E-distribuţie Muntenia, Aviz de traseu nr. emis

de Consiliul Local Sector 1 — Administraţia Domeniului Public Sector 1 Aviz nr.
emis de Administraţia Străzilor Bucureti, Clasarea notificărh nr emisă de

Agenţia pentru Protecţia Mediuiui Bucureti, plan de coordonare avizat de administratorii

reţelelor tehnico-edilitare, plan de incadrare în zonă, imputernicire), Iucrarea constă în:
- realizare extindere reţea electrică JT prin montarea subterană a două cabluri

electrice, 3x150+95N prin trotuarul din B-dul Bucureťń Noi. Cablurile electrice se vor manona Ia

cablul existent în trotuami din dreptul imobilului din B-dul Bucurestii Noi (cablul dintre PT
1493 i Nia Bucuretii ). Din iocul de manonare, traseul canalizaţiei electrice propuse

va străbate trotuarul nr, pare din B-dul BucurestH Noi, va subtraversa prin foraj str. Duetului, apoi

prin trotuar până Ia imobilul alimentat, Ia firida de distribuţie i contorizare ce va fi montată pe

proprietatea beneficiarului. Traseul va avea Iungimea de 75 m, din care 70 m vor fi executaţi pe
domeniul public, în trotuar. Cablurile vor fi pozate în sanţ cu Iăţimea de 0,4 m, în tuburi pliabile,

Ia adâncimea de 0,9 m în trotuar ş Ia 1,2 m Ia subtraversări.
2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 25.04.2019 s-a constatat în

trotuaru) cu Iăţimea de 4,0 m aferent nr pare din B-dul Bucurestii Noi, existenţa unui aliniament

de spaţiu verde cu Iăţimea de 1,0 m i arboň plantaţi in acesta.

[ů1H iI
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În urma analizării documentaţiei depuse i a verificărilor din teren, în conformitate cu
H.C.G.M.B. nr304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teńtoriul
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizui favorabil condiţionat execuţiei Iucrării
menţionate.

In execuţia Iucrărilor se vor respecta următoarele condiţii:
- În proximitatea materialului dendrologic menţionat1 săpătura se va executa manual

sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular
aI materialului dendrologic.

- În timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia ceI puţin 1,0 -1,5 m faţă de
arbori, conform SR 8591/1997 ReţeIe ediĺitare subternne, Condiţii de ampíasare;

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pămăntului 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 verif]cările
ulterioare (12 Iuni de Ia finalizarea Iucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea mateńalului
dendrologic aflat pe traseul Iucrărü, aveţi obligaţia inlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea
contravalorii eventualelor prejudicü produse prin prăbuşirea acestora.

- Este interzis reducerea suprafeţei de spaţiu verde prin betonarea platbandei.
Precizăm că in baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de

toaletare, iar Ia Finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerH terenului Ia starea iniţială.
Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de

Urbanism nr emis de Primăria Municipiului Bucureştirespectiv in
baza planului de coordonare depus Ia prezenta documentaţie.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrărü ulterior emiterii acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de inceperea execuţiei IucrărH.

Prezentul aviz este vaIabiI numai in prezenţa avizutui emis de Ministerul Culturii i
Identităţii Naţionale privind execuţia acestei Iucrări.

Nerespectarea celor menţionate in 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 la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simo ana POPA

Întocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

4
Red:D.V../ 3ex.10505.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
htto:fl'w.rmb.ro/institutiijprimpriaidirectíiidirectia mediu/avize arbori n consultare/avize prboń in consulţare.nhp
pedatade ç
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 rpmpn!p?9J%.ęy
DIRECŢIA DE MEDIU

CĂTRE,
E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L.

Spre ştiinţă:
PRIMARIA SECTORULUI 6
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC I DEZVOLTARE URBANĂ
Intr. Av. Lt. Caranda Gh. nr.9, sector 6, Bucuresti

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI
Strada DomniţaAncuţa nr.1, sector 1, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada
Nicodim i sector 6, Bucureti"

Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A prin
— împuternicit ai S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L., cerere inregistrată Ia

P.M.B. cu nr.1721119/21.03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.2196I22.03.2019, prin care se
solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea iucrării: “Aĺimentare cu energie
electdcă a imobilului situat pe strada Nicodim nr 19, sector 6", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din
18.01.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti impreună cu planul anexă, Memoriu tehnic1
Fia de soluţie nr, emisă de E-distribuţie Muntenia, Aviz
nr.149/18.02.2019 emis de Primăria Sector 6- ADPDU 56, Aviz de traseu nr.
emis de Administraţia Străzilor Bucure$i, Clasarea notificării nr, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediuiui Bucureti, plan de coordonare avizat de administratorii
reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă1 împuternicire), Iucrarea constă în

- realizare extindere reţea electrică nouă prin montarea unui cablu de joasă
tensiune, 3x150+95N, pe un traseu în Iungime de 210 m, din cutia de distribuţie CD 2003
existentă în trotuarul B.dulului Timisoara, la intersecţie cu Str Moine$i. Traseul canalizaţiei
eiectrice propuse va străbate trotuarul nr, pare din str. Moineti, va traversa str Nicodim, apoi
prin trotuarul nr. impare din str. Nicodim, va subtraversa str. Torcătoarelor, apoi va continua prin
trotuar până in dreptul imobilului din str. Nicodim, Ia firida de distribuţie i contorizare
care va fi ampIsată pe proprietatea beneficiarului. CabIuI se va monta subteran, în trotuare,
protejat în tub pliabil si va fi montat în anţ, la adâncimea de 0,9m în trotuar i 1,2 m Ia
subtraversări.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren in data de 24.04.2019 s-a constatat că pe
traseul canalizaţiei electrice propuse sau in proximitatea acestuia nu există spaţii verzi sau
arboriIarbuti.

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

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

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de
Urbanism nr emis de Primăria Municipiului Bucureşti i în baza
planului de coordonare depus Ia prezenta documentaţie.

Pentru orice modificare apărută în traseul ucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitărH revizuirfl acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărh.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform arŁ4, Iit. b)
din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 30412009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure$i.

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

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA
2JJ A1,.

/

Întocmit
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

Red:Dv../ 3exJO205.201 9 - prezeniul aviz a fost postat pe síte-uI PMB
http://wwomb.rolinstitutii/pňmańa/direcbí/directia mediuiavize arbod ín consultare/avjze arbod in consultare.nho
pe data de
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PRIMĂRIA MUNIP1ULUI BUCUREŞ11 opipnţo29J$ţęu
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 2454 117231041 L3Ąąp1 zoig

CĂTRE
S.C. POWERTEC PROIECT S.R.L.
B-dul Banu Manta nr. 2, mansarda, apt.5, sector 1, Bucuresti

Spre ştitnţă:
PRIMARIA SECTORULUI 5
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 5
Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-1 1, sector 5, Bucuresti

PRIMĂRIA SFCTORULUI 6
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC I DEZVOLTARE URBANĂ
Intr. Av. Lt. Caranda Gh. Nr.9, sector 6, Bucuresti

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

Referitor Ia Iucrarea: “Aiimentare cu energie electrică a imobilului situat pe Splaiul
Independeţei i ‚ sector 5, Bucureşti"

PROIECT S.R.L., înregistrată Ia
nr2454/29.03.2019, prin care se
Iucrării: “Aĺimentare cu energie

sector 5"; vă comunicăm

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr din
28310.2017 emis de Primăria Municipiului Bucureşti (prelungit până Ia 22.10.2019), impreună cu
planurile anexă, Memoriu justificativ, Aviz tehnic de racordare nr, emisă de
E-dístribuţie Muntenia, Aviz de traseu nr. emis de Adminfstraţia Străzilor
Bucureti, Aviz nr. emis de Primăria Sector 6 — ADPDU S6, Aviz nr.

emis de Primăria Sector 5 — ADP S5, Clasarea notificărü nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, Aviz nr. emis de Primăria
Sectorului 5, Aviz nr emis de Primăria Sectorului 6, Aviz nr.
emis de Ministerul Culturfl i Identităţii Naţionale- Direcţia pentru Cultură a Municipiului Bucuresti,
avize individuale emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă,
împuternicire) Iucrarea constă în

- pentru alimentarea cu energie electrică a imobilului din Splaiul Independenţei
nr.169 se va realiza un punct de conexiuni prefabricat suprateran, care va fi alimentat prin
intermediul unui cablu din Staţia de transformare Cotroceni i a unui alt cablu, din Staţia de
Tranformare Vulcan. Traseul total aI canalizaţiei electrice va avea o Iungime de 5.900 m,
aproximativ 400Dm de Ia staţia Vulcan i 190Dm de Ia staţia Cotroceni. Traseul canalizaţiei
electrice va fi:

de Ia Staţia Cotroceni — ieirea din Staţia Cotroceni, prin trotua
impare din str Econom Cezarescu, subtraversarea str. Econom

t
„ -r

wt .1 r
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Ca urmare a cererii depuse de S.C. POWERTEC
P.M.B. cu nr.1723104/28.03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu
solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea
electrică a imobflului situat pe Splaiul Independenţei
următoarele:



trotuarul b-dul V.Milea până Ia intersecţia cu Splaiul Independenţei1 apoi
subtraversare b-dul V. Mflea până ia trotuarul nr Impare din SpIaiul
Independenţei i va continua prin acesta până Ia str. Dr. Anastasievici, Ia noul
PC;
• de la Staţia Vuican — ieęirea din curtea Staţiei de transformare, apoi prin
trotuarul nr. pare str. Samuel Vulcan, trotuar nr. impare din Calea 13 Septembrie,
cu subtraversare str. Progresului i apoi subtraversarea Căü 13 Septembrie în
dreptul blocului T3, de unde se va continua prin trotuarul nr, pare până Ia Sos.
Panduri, în dreptul imobiiului cu nr.B1-83 va subtraversa Sos. Panduri, apoi prin
trotuarul str. Frof. Dr. Bagdasar, prin trotuarul din B-dul Eroilor, prin trotuarul din
str. Carol Davila, apoi prin trotuarul din str. Dr. Anastasievici până Ia noul PC.

Cablurile electrice vor fi pozate în tub de protecţie D=l6Qmm, pe pat de nisip
la adâncimea de 0,Qm în trotuar i Ia 1,2-1,5 m Ia subtraversări, în carosabil.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 11.04.2019 s-a constatat că:
- Ia íeirea din staţia Cotroceni, in trotuar există un ex. Acer sp.(arţar) cu diametrul

lOOmm i h=15m;
- in trotuarul nr. impare din Splaiul Independenţei există aliniament cu arbori

plantaţi în alveole, trotuarul are Iăţimea de 2,5 -3,Om;
- trotuarul din str. Dr. Atanasievici este prevăzut cu aliniament format din arbori

plantaţi în alveole;
- trotuarul din B-dul Eroilor există platbandă de spaţiu verde în trotuar cu Iăţimea de

70 cm (trotuar de aprox.3,Qm);
- trotuarul din os. Panduri are prevăzut aliniament sub formă de platbandă

/alveole cu arbori plantaţi in acestea. Trortuarul are Iăţ de 3,0-4,Om;
- trotuarul din Caiea 13 Septembrie are aliniament cu platbandă, trotuarul având Iăţ

de 2,0-3,0 m.
in 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 spaţHlor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei Iucrării
menţionate.

In execuţia Iucrărilor se vor respecta următoarele condiţh:
- În proximitatea arborilor aflaU în aliniamentele stradale din zona Iucrărilor, săpătura

se va executa manuai sau utiiizând o tehnoiogie adaptată condiţflIor din teren care să nu
distrugă sistemul radicuiar aI materialuiui dendrologic.

- În timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia ceI puţin 1,0 -1,5 m faţă de
arbori, conform SR 8591/1997 ReteIe edijitare subterane. Ccndiţü de amp!asare;

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în
jurul arborilor sau rănireairuperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare;

ln 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 sau prăbuşirea materialului
dendrologic aflat pe traseuI Iucrării, aveţi obligaţia înlocuirH exemplarelor uscate şi suportarea
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Dacă in timpul execuţiei Iucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului
radicular aI 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 defrişare sau de
toaletare, iar Ia finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

- Este interzis reducerea suprafeţei de spaţiu verde prin betonarea platbandei sau
alveolelor aflate în proximitatea Iucrărilor.

Bd. Regna Elisabeta nr. 47. cod paşlal O513, sector 5. Bucureşd. România I ‘4''"t% VÄ I I



Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specifícate în Certifícatul de
Urbanism nr. 617R/1552822 din 28310.2017 emis de Primăria Municipiului Bucureşti (prelungit
până Ia 22.10.2019), împreună cu planurile anexă-vizate spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterH acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirh acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrării.

Executantul i beneficiarul Iucrării sunt răspunzători de execuţia Iucrărilor i de
respectarea condiţiilor din prezentul aviz.

Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, Iit. b)
din Anexa nr. 1 Ia H.CG.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţHlor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, iar avizul devine nul.

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

DIRECTOR EXECUTIV

Simona-Mariana POPA

Întocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

r
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pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 ojjţp]9.ęu
DIRECŢIA DE MEDIU

CĂTRE,
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 BUCUREŞTI
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
os. ElectronicH nr.44, sector 2, Bucuresti

Spre tńnţă:
ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI
Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureti

Referitor ia Iucrarea: “Realizare bran.şament de apă potabiîă pe os. Pantelimon,
sector 2, Bucureşti"

Ca urmare a cererii depuse de Administraţia Domeniului Public Sector 2, înregistrată
Ia P.M.B. cu nr.1727595/12.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3059/15.04.2019, cerere prin
care se solicită emiterea avizutui de specialitate privind executarea Iucrării: “Healizare
branament de apă potabflă pe os. Panteĺimon, sector 2,' vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. ‘ din 08.01.2019
emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti impreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Aviz tehnic
definitiv nr. din 21 .02.2019 emis de Apa Nova, Aviz de traseu nr.,
emis de Administraţia Străzilor Bucureti, Clasarea notificării nr. emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureęti, avize individuale emise de administratorfl reţelelor
tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă, împuternicire) Iucrarea constă în

- realizare branament de apă potabilă din PEID 63x5,7mm, cu Dn SOmm i
Iungimea 8m, care va fi alimentat din conducta publică de apă potabilă cu Dn 200 mm din Iontă,
existentă în carosabilul os. Pantelimon. Traseul conductei de branament va subtraversa
parţial carosabilul până Ia căminul de bransament propus ce va fi amplasat in platbanda de
spaţiu verde existent în zona mediană a os. Pantelimon. Lucrările se vor executa prin foraj
orizontal dirijat (conform avizului Administraţiei Străzilor).

2. Urmare a verificării efectuate pe teren in data de 01.05.2019 s-a constatat că
platbanda din zona mediană a carosabilului os. Pantelimon are Iăţimea de aprox 2,5-3,0 m
este amenajată cu gazon i arbori din specia Platanus. Arborii sunt plantaţi la distanţa 5,0 — 6,0
m unul faţă de celălalt. De asemenea, în trotuarele aferente os. Pantelimon există platbandă de
spaţiu verde cu Iăţimea de 0,8m i cu arbori din specia Platanus plantaU în aceasta.

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 spaţfllor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrării menţionate.

In execuţia Iucrărilor se vor respecta următoarele condiţii:
- În proximitatea materialului dendrologic menţionat, săpătura se va executa manual

sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular
aI materialului dendrologic.

- În timpul lucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia ceI puţin 1,0 -1,5 m faţă de
arbori, conform SR 8591/1997 Reţele ediĺitare subterane. Condiţii de amplasare;

iaiiI
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- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în
jurul arborilor sau rănire&ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelcr din dotare.

in cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate3 nu suntem răspunzători de
eventuałele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic, Dacă Ia verificările
ulterioare (12 Iuni de Ia finalizarea iucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului
dendrologic aflat pe traseul Iucrării, aveţi obflgaţia iniocuirii exempiarelor uscate şi supodarea
contravalorii eventualelor prejudicH produse prin prăbuşirea acestora.

Dacă în timpul execuţiei Iucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului
radicular aI arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanţei minime de 1,0 m faţă de
arbori), existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza numai
după obţinerea unui aviz de specŕalitate 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 defrişare sau de
toaletare, iar Ia finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerH terenului Ia starea iniţială i
refacerea suprafeţei platbandei afectate de Iucrări, inclusiv gazonarea acesteia.

- Este interzis reducerea suprafeţei de spaţiu verde prin betonarea platbandei.
Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de

Urbanism nr. 3/1"F" din 08.01.2019 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul
anexă- vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterh acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitărü revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei ĺucrărü.

Beneficiarul i executantul sunt răspunzători de execuţia Iucrărilor i de respectarea
condiţHlor din prezentul aviz. In cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate în
prezentul aviz, acesta devine nul.

Nerespectarea celor menţionate in 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 spaţfllor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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

DIRECTOR EXECUTIV,

Întocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

4
îUMA,

Red:D.V../ 3ex.i02.O5.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
httpi/w-ww.omb.roflnstitutiWnńmaria/directiVdirectia mediuÍavize arbori in consultare/avize arboń n consultare.nho
pe data de
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PRIMĂRIA MUNIORULUI BUCUREŞ11 romania2O]9.eu
DIRECTIA DE MEDIU

Nr. 227,262111697690, 1724133!

CĂTRE,
S.C. MIRAL INSTAL COMPANY S.R.L.
Aleea Marius Emanoil Buteică nr.18-20, sector 3, Bucuresti

Spre ştünţă:
ADMINISTRAŢIA STRAZILQR BUCUREŞTI
Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: “Realizare branament de apă potabflă pentťu imobflul din os.
Străuiesti r sector 1, Bucuresti"

Ca urmare a cererii depuse de S.C. MIRAL INSTAL COMPANY S.R.L., înregistrată Ia
P.M.B. cu nr.1697690/14.O1.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.227/15.01.2019, completată cu
documentaţia înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1724133/02.04.20(9 i Ia Direcţia de Mediu cu nr.
2621/03.04.2019, cerere prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea
Iucrării: “Realizare bran.ament de apă potabilă pentru imobilul din os. StrăuIe.ti nr, ‚ sector
1", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.
din 20.12.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu
tehnic, Aviz tehnic definitiv nr RG emis de APA NOVA, Aviz emis de
Comisia Tehnică de Circulaţie nr. Act de dezmembrare autentificat
cu nr. i rectificare nr. ‚ Clasarea notificărfl nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, avize individuale emise de administratorü
reţelelor tehnico-edilitare, plan de incadrare în zonă, imputernicire) Iucrarea constă in:

realizare branament de apă potabilă cu Dn 100 mm (PEID 125x11,7 mm) i
Iungimea 19 m, care va fi alimentat din conducta publică de apă potabilă cu Dn 180 mm din
PEID, existentă în carosabilul din os. Străuleti. Traseul conductei de branament va
subtraversa prin foraj orizontal carosabilul i trotuarul din dreptul imobiiului alimentat, până Ia
căminul de bransament propus ce va fi amplasat pe drumul de acces. Execuţia branamentuIui
va fi realizată cu respectarea adâncimii de îngheţ, groapa de poziţie pentru cuplarea Ia conducta
publică va avea dimenisiunile 1,0 x 1,2 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 24.04.2019 s-a constatat că în
trotuarul nr, pare din Sos Străulesti există platbandă înierbată cu arbori (puiet) plantaţi în
aceasta.

In 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 spaţfllor verzi de pe teritoriul
Municipiuiui Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrării menţionate.

- În proximitatea spaţiilor verzi, săpătura se va executa manual sau utilizând o
tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI materialului
dendrologic existent în acestea.

- În timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia ceI puţin 1 m — 1,5 m faţă
de arbori/arbuşti, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. CondÎţii de amplasare.
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- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în
jurul arborilor sau rănire&ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

înierbate
- Este interzis diminuarea suprafeţei de spaţiu verde prin betonarea platbandei

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută iucrări de defrişare sau de
toaietare, iar ia finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de
emis de Primăria Sectorului 1 BucureştiUrbanism nr.

împreună cu planul anexă — vizat spre neschimbare, Avizul este valabil
avizului emis de Ministerul Culturii i Identităţii Naţionale cu privire Ia execuţia

Pentru orice modificare apărută in traseul lucrării ulterior emiterii
obligaţia solicitărń revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art4, 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 đata emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

SimQn ariana POPAr

Întocmit
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

Red:D.v../ 3ex./07.O52D1 9 - prezenlul aviz a ĺost postat pe site-ul PMB
httn://wwwpmbro/jnstitutii/primaria/direcţii/direçtia mediu/avize arboń in consultare/avize arbori in consultare.php
pe da?a de

numai in prezenţa
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 rofnpp!92919.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

15, MAI 2Ü1u
Nr. 865, 2299 /1706344, 1721937/

CĂTRE,
S.C. MIRAL INSTAL COMPANY S.R.L.
Aleea Marius Emanoil Buteică nr.18-20, sector3, Bucuresti

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligratiei nr.4, sector 1, Bucureti

Referitor ta tucrarea: “Branament de gaze naturale pe str. Đuioiei ‚ sector 1,
Bucuresti"

Ca urmare a cererii depuse de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. MIRAL INSTAL
COMPANY S.R.L., înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1706344/07.02.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.865/08.02.2019, completată cu documentaţia înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1721937/25.03.2019
i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2299/26.03.2019, prin care se solicită emiterea avizului de
specialitate privind executarea Iucrărfl: “Branament de gaze naturale pe str. Duioşiei ‚ sector
1' vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.
din 08.01.2019 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Contracte de
vânzare-cumpărare nr. ‚ Memoriu tehnic, Aviz tehnic de
racordare nr. emis de Distrigaz Sud Reţele, Aviz de traseu
nr emis de Consiliul Local Bucuresti Sector 1 — ADP 52, Clasarea notificărü
nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, avizele individuale
emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de incadrare în zonă) Iucrarea constă în

- realizare bransament de gaze naturale nou din PE 100 SDR 11, Dn 32mm, cu
Iungimea de 5,5m (4,5m+1 m riser) i a postului de reglare-măsurare aferent. Bransamentu( de
gaze propus va fi racordat Ia conducta de gaze naturale Dn 110 mm, existentă în carosabilul din
str. Duioiei. Traseul de pozare a branamentuIui propus va fi realizat prin carosabil şi trotuar, Ia
0,5 m de Iimita din stânga a proprietăţii a imobilului alimentat. Pozarea conductei se va realiza în
anţ deschis, cu Iăţimea de O.4m realizat prin săpătură, iar adâncimea de pozare va ti de 0,9 m.
Dimensiunile gropii de cuplare Ia conducta existentă vor fi de: 1 ‚2x1 ‚0 xl ‚5m.

2. Urmare a verificărü efectuate pe teren în data de 15.04.2019 s-a constatat că pe
trotuarul aferent imobilului cu din str Duiosiei există platbandă de spaţiu verde cu Iăţimea de
aprox. 0,8 m, iar Ia 1,0 m faţă de Iimita din partea stânga a proprietăţii există plantat un ex.
Prunus cerasifera sp. (corcodu) cu diametrul trunchiului de 30 cm i h=7m.

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

In execuţia Iucrărilor se vor respecta următoarele condiţii:
- In proximitatea arborelui menţionat, săpătura se va executa manual sau utilizând o

tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI materialului
dendrologic.

Ił$ I1 fl.,i,,. ‚ A7 ‚.„‚1 rr.tnI flÇflhlq nrInrÇ P',r,'rncfi Pnmnn



- b timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia ceI puţin 1,0 -1 5 m faţă de
arbori, conform SH 8591/1997 Heţele edilitare subterane. Condiţŕi de amplasare;

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pămántului sau altor materiale in
jurul arborilor sau rănireairuperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

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

Dacă în timpul execuţiei Iucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului
radicular al arborflor din proximiiatea trasaului (prin păstrarea distanţei minime de 1,0 îaţă 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 in baza acestui aviz nu se execută lucrări de delrişare sau de toaletare,
iar Ia finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerH terenului Ia starea iniţială i refacerea
platbandei de spaţiu verde afectată de Iucrări.

- Este interzis reducerea suprafeţei de spaţiu verde prin betonarea platbandei.
Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de

Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti
impreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării sunt răspunzători de realizarea Iucrărilor i
de respectarea condiţńlor din prezentul aviz. Nerespectarea condiţiilor din aviz atrage anularea
acestuia.

Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz va fi sancţionată conform arL4, 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 la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Siip61ąna POPA
d -f

\ ĺ/IĺJJ
\4
‘

Întocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

J
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 o[npncJ29j.ęu
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 1308,278811711771, 1725682 /

CĂTRE,

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: “Branamente energie electrică i gaze naturale pentru
imobilul situat pe strada Libelulei - ‚ sector 1, Bucureşti"

Ca urmare a cererií depuse de Domnul ‚ înregístrată Ia P.M.S.
cu nr.1711771/21.02.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.1308/22.02.2019, completată cu
documentaţia inregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1725682/05.04.2019 i la Direcţia de Mediu cu nr.
2788/08.04.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrării:
“ Branamente de energie electrică .şi gaze naturale pentru imobflul situat pe strada Libelulei
nr ‚ sector i' vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr
din 20.12.2018 emis de Primăria Sector 1 Bucureştí împreună cu planul anexă, Contract de
vânzare autentiticat sub nr ‚ Aviz de traseu nr i nr.

emise de ADP S1, Clasarea notificărü nr, emisă de Agenţia
pentru Protecţia Mediului Bucureti, avize individuale emise de administratorH reţelelor tehnico
ediHtare, plan de încadrare in zonă1 împuternicire), Iucrarea constă în

- realizare bransament electric prin montarea unui cablu electric alimentat din
reţeaua electrică aeriană de JT existentă pe stâlpul din trotuarul aferent imobilului cu nr 40-44
din str. Libelulei, situat în proximitatea Iimitei de proprietate dreapta. Lungimea traseului va fi de
14 mI din care subteran 1,3 mI executaţi prin trotuar;

realizare branament de gaze naturale din PE 100 cu Dn 32mm i Iungimea de 4m
(3 m +1 m reiser), cuplat în conducta de gaze naturale RP Dn 125 mm, existentă în carosabilul
din str. Libelulei. Traseul branamentuIui de gaze naturale propus va traversa carosabilul si
trotuarul în proximitatea Iimitei de proprietate stânga a imobilului alimentat, până Ia postul de
reglare măsurare ce va fi montat Ia Iimita de proprietate a imobilului.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 15.04.2019 s-a constatat că in
trotuarul din dreptul imobilului cu din str. Libelulei există platbandă cu Iăţimea de 1,0 m
în care există plantată iarbă precum ş ex. arbore plantat (puiet cu diametrul mai mic de 7 cm).

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 spaţhlor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei Iucrării
menţionate.
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ĺn execuţia Iucrărilor se vor respecta următoarele condiţii:
- In proximitatea materialului dendrologic menţionat1 săpătura se va executa manual

sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular
aI materialuiui dendrologic.

- În timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia ceI puţin 1,0 -i ‚5 m faţă de
arbori, conform SH 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de ampĺasare;

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

In cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate si Ia verificările ulterioare (12
Iuni de Ia finalizarea Iucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat
proximitatea traseului lucrării, aveţi obhgatia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de
toaletare, iar Ia finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială, inclusiv
refacerea platbandei i inerbarea acesteia;

- Este interzisă diminuarea suprafeţei de spaţiu verde prin betonarea platbandei,
astfel că aveţi obligaţia refacerii suprafeţei de platbandă (Iipită de Iimita de proprietate) prin
inerbarea acesteia.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate in Certificatul de
Urbanism nr din 20.12.2018 emis de Frimăria Sector 1 Bucureşti
impreună cu planul anexă — vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii acestuia inainte de începerea execuţiei Iucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, 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 đe Ia đata emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona- riana POPA

Întocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

09 MAI 20;g
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PRIMĂRIA MUNIIRULUI BUCUREŞ11 omania2O19,.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

16. fĄi ;ţ
Nr. 1854,2542. 2899/1717121, 1723390, 1726296!

CĂTRE,
ENGIE ROMANIA S.A
prin
S.c FAVEO CONSULTING S.R.L.

Spre ştünţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 4
DIRECŢIA GOSPODĂRIRE LOCALĂ SECTQR 4
B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1. sector 4, Bucuresti

o
Referitor Ia Iucrarea: “Extindere conductă gaze naturale $ branşament amplasate pe
Drumui BineIui 1, sector 4, Bucureti"

Ca urmare a cererii depuse de S.C. FAVEO CONSULTING S.R.L., înregistrată Ia P.M.B.
cu nr.1717121/11.03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.1854/12.03.2019, completată cu
documentaţia inregistrată Ia P.M.B. cu nr.1723390/29.03.2019 i nr. 1726296/09.04.2019 i Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 2542102.04.2019 i nr. 2898/10.04.2019, cerere prin care se solicită
emiterea avizuiui privind executarea Iucrărfl: “ Extindere conductă gaze naturale $ branament
amplasatepe DrumulBineluinr. ‚ sector 4,", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urhanism nr din
24.10.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de
vânzare aut. cu nr. ‚ Acord de acces nr. emis de Distrigaz
Sud Reţele, Memoriu tehnic, Autorizaţie de construire imobfl alimentat, Aviz de traseu
nr. emis de Consiliul Local Sector 4 — Direcţia Gospodărire Locală,
Clasarea notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucuresti,
p!an de coordonare semnat de deţinătorü reţel&or tehnico-edüitare, plan de ?ncadrare în zonă),
Iucrarea constă în

- realizare extindere conductă de gaze naturale prin pozarea subterană a unei
conducte din PE 100 Dn 125mm, de Iungime 70 m, în carosabilul din str. Drumui Binelui i pe
drumul de seMtute din dreptul imobilului cu nr ‚ unde conducta va avea cap terminal.
Conducta de gaze propusă se va racorda Ia conducta de gaze naturale MP OL 4" existentă în
carosabilul din str. Drumul Binelui. Traseul Iucrării pe domeniul puhlic va fi în Iungime de 8,5 m.

- realizare bransament de gaze naturale nou, individual, medie presiune, din PE 100
SDR 11, Dn 63 mm, cu Iungimea de llm (10 m + 1 m reiser) si a unui post de reglare-măsurare
aferent. BranamentuI proiectat va fi racordat Ia conducta de gaze naturale din PE 100 SDR 11
Dn 125 mm, propusă in carosabilul ş pe dwmul de servitute din dreptul imobilului alimentat.
Pozarea bransamentul propus se va executa subteran, cu pantă, în sanţ deschis prin pavajul
existent în dreptul blocului din Drumul Binelui nr.



2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 15.04.2019 s-a constatat că in
proximitatea traseului IucrărH nu există vegetaţie.

In urma analizării documentaţiei depuse ęi 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 execuţiei Iucrării menţionate.

In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de toaletare, iar Ia
finalizarea Iucrărń aveţi obligaţia aducerH terenului Ia starea iniţială.

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

Pentru orice modificare apărută in traseul Iucrărü ulterior emiterii acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirü acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrării.

Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz va fi sancţionată conform art4, 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,

Simon na POPA

Întocmit
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

09.MÁL zoig
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PRJMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 9,mq.niç2P)9.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

i 6. MAI. 2019

Către : SC GINICON SRL
Str. Modestiei nr 62, sector 1

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr 44, sector 2

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobflul situat pe str. Serii
nr ‚ sectar 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1721398/2203.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 2228/25.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobflul situat pe str Serii
nr. 7, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a planurilor
anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia
pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele
edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării
efectuate pe teren în data de 12.04.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa
subteran, pe o Iungime de 8,5m, asťel:

• din conducta existentă în carosabilul str. Serfl, perpendicular, până Ia Iimita din
partea stângă a proprietăţii.

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament, din vecinătatea traseului Iucrării.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborflor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 ReţeIe edilitare
subterane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor 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 acestora1 defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei soflcitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

I,aiiI

Nr. 2228117213981

Bd. Regina BÉsabeta nr 47, poştal 050013, sector 5, Bucureşli, Romůnia



Avánd in vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat aI
execuţiei Iucrărilor menţionate.

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

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti1 art4, Iít.b.

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,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Jntocmit:
Exp. Roxana PARASCAm

O9MAŁ 2D)

Red:P.RJ3ex.-06.05.2019 - prezentul aviz a fost posiat pa site-uI PMB
pe dala de

Bd. Reaina Elisabeta nr 47. cod DostaI 050013. sector 5, Bucureşt, Románta



PRIMĂRIA MUNIC]PIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

1721240! 16:MM: 2019

CĂTRE,
E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
prin

o[pnia29).eu

ADMINISTRAŢIA STRĂZILQR BUCUREŞTI
Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureti

Nr. 2230 I

S.C. BEST ELECTROPROIECT S.H.L.

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 5
Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-1 1, sector 5, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: ‘Alimentare cu energie electrică a imobflului situat pe strada
Petroani ‚ sector 5, Bucureşti"

Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A prin S.C. BEST
ELECTROPROIECT S.R.L., cerere înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1721240/22.03.2019 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr.2Z34'25.03.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind
executarea Iucrării: “Aĺimentare cu energie electrică a imobflului situat pe strada Petroani
sectQr5", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urhanism nr. din
18.01.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic,
Act de dezmembrare autentificat sub nr. de notar public Cristina Mihaela
Niculae, Fia de soluţie nr emisă de E-distribuţie Muntenia, Aviz
nr. emis de Primăria Sectorului 5 — Administraţia Domeniului Public Sector 5,
Aviz nr. emis de Administraţia Străzilor Bucureti, Clasarea notificării
nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, plan de coordonare
avizat de administratorb reţelelor tehnico-edilitare, plan de incadrare în zonă, împuternicire),
Iucrarea constă în

- realizare extindere reţea electrică JT prin montarea unui cablu electric, 3x150+95N
Pe un traseu in Iungime de 400 m, din postul de tranformare . PT 1994, existent in Ťrotuarul str.
Teiu, în dreptul imobilului cu nr. ‚ apoi traseul va subtraversa prin foraj orizontal str. Teiu, va
continua prin trotuarul nr, pare din această stradă, va subtraversa str. Pcsada, Bratasanca,
Tărgu Jiu i Petroani, apoi va continua prin trotuarul nr. Impare din str. Petrosani până Ia firida
de distribuţie i contorizare ce va fi montată în incinta imobilului alimentat. CabIuI electric va fi
montat subteran, în domeniul public, în anţ cu Iăţimea de 0,4 m ş Ia adâncimea de 0,9 m în
trotuare i respectiv, Ia 1,2 m Ia subtraversări, Nu va fi afectată vegetaUe din proximitatea
traseului canalizaţiei electrice.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 25.04.2019 s-a constat că în
trotuarul din str. Teiu, în proximitatea traseului de pozare a cablului electric există plantat in
alevoíă un ex. Robinia pseudoacacia sp.(salcâm) cu díametrul trunchiului de 3Ocm i h= 8m.
Acest exemplar va fi protejat prin păstrarea distanţei săpăturH Ia 1,5 m faţă de trunchiul acestuia.

B4 Renina Elisabela nr. 47. cnd ncsIaI 050013. sednrs. Bucuresţi. Románia



În 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 condiţionat execuţiei Iucrării
menţionate.

In execuţia Iucrărilor se vor respecta următoarele condiţii:
- In proximitatea materialului dendrologic menţionat, săpătura se va executa manual

sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular
aI materialului dendrologic.

- In timpul iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia ceI puţin 1,0 -1,5 m faţă de
arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condŕţü de amplasare;

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pămántului sau aitor materiale în
jurul arborilor sau rănire&ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

In 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 Iucrărü) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia inlocuirii exemplarelor uscate şi supodarea
contravalorh eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

- Este interzis reducerea suprafeţei de spaţiu verde prin betonarea platbandei.
Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de

toaletare, iar Ia finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerfl terenului Ia starea iniţială.
Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate in Certificatul de

Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti, respectiv în
baza planului de coordonare depus la prezenta documentaţie.

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

Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz va fi sancţionată conform arL4, 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 Municipiuiui Bucureşti.

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

Simona

întocmit
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

O 9, MÁ 2019

Red:D.V.J Sex.106.ú5.201 9 - prezentul avíz a Íost postat pe site-uI PMB
httni/wwwpmb.roľinstitutii/primad&direclii/directia mediwavize arbod n ccnsuIar&avize arbcd in ccnsuItare.ph
pe data de

DIRECTOR EXECUTIV,
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1 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11

I DIRECŢIA DE MEDIU

1 E. ¶4M. ZUiY

Către : SC FAVEO CONSULTING SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia
registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicä nr 44, sector 2

Referitor la Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentru żmobilul situat pe str lnvalid
Suligă Ion nr ‚ sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1721782/25.03.2019 şi Ia

Direcţia de Mediu cu nr. 2283/26.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind

executarea Iucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobUu/ situat pe str lnvalid Suligă

Ion nr 32 B, sector Z conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a
planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti1 Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor

de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma

verificării efectuate pe teren în data de 12.04.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa

subteran, pe o Iungime de 4,5m, astfel:
• din conducta existentă în carosabilul str. Invalid Suligă Ion, perpendicular, până Ia

aproximativ lm faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţfl.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizării dosarului, în conformitate cu 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 emiterfl prezentului aviz, aveţi obligaţia

solicitărfl revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

— Nerespectarea ceior menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a

spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
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.

DJRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mafla POPA Şef SeMciu Avize şi Acorduri

Daniela VOINESJ(

?JIQ Intocmit:

.fl Exp. Roxana PARASCA
I3iH

Red:P.R.I3ex.-06.05201 9. prezentul aviz a fosl postal pe site-uI PMB
pe dala de
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PRJMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 romania2Ol9.eu
tsröie.tCa J(ku. Ljt

DIRECŢIA DE MEDIU

1 & MA!. 2019

Către : SC APA NOVA SA
Str Tunad nr. 60 A, clădirea Stefan cel Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr 44, sector 2

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de apă potabilă i racord de canalizare pentru imobiluI
situat pe str Bujorul AIb nr ‚ sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1721641/25.03.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 2287/26.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de apă potabilă I racord de canalizare pentru imobilul
situat pe str. Bujorul Alb nr 80, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării

Q nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile
individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizui favorabil emis de ADP sector 2), vă
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 12.04.2019, s-a constatat că
Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de lm racord + 5m bransament, astfel:

din conductele existente în carosabilul str. Bujorul AIb, perpendicular, până Ia
aproximativ 2,5m i 4m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
Tn urma analizării dosarului, 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 favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.

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

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fl sancţionată

conform ań. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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

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

DIRECTOR EXECUT1V,
Simona-Mariana Şef Serviciu Avize şi Acorduri

Daniela VOINESCU

Ę w' ..ü
Ä lntocmiĹ

EAASCA

Red:RR.J3ex.-06.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIflULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

r'. ‘.IąĽą

1 Ii MPi LUIY

Către : SC APA NOVA SA
Str. Tunari nr. 60 A, clădirea tefan ceI Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: Ađministraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1

Referitor la Iucrarea: Racord de canalizare pentru imobflul situat pe os. Pipera nr
sector 1, Bucure$1

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1721637/25.03.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 2288/26.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Racord de can&izare pentru imobflul situat pe os. Pipera nr 1O A,
sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a
pianurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor
de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în
urma verificării efectuate pe teren în data de 12.04.2019, s-a constatat că Iucrarea se va
executa subteran, pe o Iungime de 1,5m, astfel:

• căminul racord de canal de utilitate publică va fi pe acelasi traseu cu racordul
existent, în domeniul public, în trotuarul din dreptul imobilului alimentat, Ia
aproximativ 2m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii.

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.
Tn timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor de 1 m—1 .5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane. Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor 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, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Iai iI

Nr. 2288/1721637/

Bd. Regfna Elísabeta nr. 47, cod poştal 050013, sed& 5, Bucureşü, Romănia



Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat aI
execuţiei Iucrărilor menţionate.

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

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr. 304i2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, arL4, Iit.b.

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

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

DIRECTOR EXECUTIV,
POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
DanieIa VOINESCU

Întocmżt:
Exp. Roxana PARASCA

09M41 2019

Red:P.Ri3ex.-06.05.2019 - prezentul aviz a fosl postat pe sile-uI PMB
• pe dala de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 onp2Çţi.eu
DIRECTIA DE MEDIU

CĂTRE,
S.C. NEW VISIQN CQ S.R.L.
prin

Spre ştflnţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR ‘1
B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: “Realizare branament de apă potabflă .şi racord de canal
pentru imobilul din strada Inovatorilor i sector 1, Bucureşti'

Ca urmare a cererii depuse de S.C. NEW VISION CO S.R.L. prin
înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1721664/25.03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu

nr.2289/26.03.2019, cerere prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind
executarea Iucrării: “Heaĺizare branament de apă potabflă i racord de canal pentru imobfluĺ din
strada Inovatorilor ‚ sector i' vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.
din 02.11.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Extras de
carte funciară de informare1 Memoriu tehnic, Aviz tehnic definitiv nr.
emis de APA NOVA, Aviz de traseu nr. emis de Consiliul Local Sector 1- ADPS

Clasarea notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucuresti,
avize individuale emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă,
împuternicire) Iucrarea constă in

- realizare branament de apă potabilă din polietilenă, cu Dn 30 mm i Iungimea 10
m, care va fi alimentat din conducta publică de apă potabilă cu De 225 mm din PEHD, existentă
in carosabilul străzii Inovatorilor. Traseul conductei de branament va traversa parţial carosabilul
i trotuarul din dreptul imobilului alimentat, până Ia căminul de bransament propus ce va fi
amplasat în incinta imobilului, Ia max. 2 m de Iimita de proprietate a acestuia cu domeniul public.
Execuţia branamentuIui va fi realizată cu respectarea adăncimü de îngheţ.

- realizare racord de canal din tuburi de PVC 160x4,7 mm, cu Iungimea de 5 m,
Hcanal=2,85 m, Hcr=2Om, care va fi Iegat Ia canalizarea publică De 315mm din PVC existentă
in carosabilul din str. Inovatorilor. Racordul de canal va traversa parţial carosabilul i trotuarul din
dreptul imobilului cu nr. 5 din str. Inovatorilor, până Ia căminul de racord propus ce va fi amplasat
în incinta imobilului, la Iimita de proprietate a acestuia.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren in data de 24.04.2019 s-a constatat că nu
există ve9etaţie în proximitatea traseului de execuţie a Iucrărilor.

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

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

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de
Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti
împreună cu planul anexă — vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută in traseul Iucrărü ulterior emiterii acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei IucrărH.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va Íi 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 spaţfllor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Întocmit
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

O 9. MAL 2019

Red:Dv.J SexJO7.05.201 9 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
http://www.pmbro[instjtutji/pńmadajdjrectjj/djrectia mediu/avize arboń n consultare/avize arbori in consultare.php
pe data de

Bd. Reoina Etisabeta nr. 47. cod Dastal 050013, sector 5. Bucuresti. Románía



PRIMĂRIA MUNICIRULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 2292117219401 15. MAI. LU1b

Către : SC ELECTRICA RACORD INSTAL SRL - prin
Calea Rahovei nr. 266-268, corp 63, camera 43/1, sector 6
E-mail cffice@electrica-racordinstaLro

Spre ştiinţă: 954 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control -

Servicii Spaţii Veni - B-duiMetalurgieinr 12-18, GrandArena, eL 1, sector4

Referitor Ia Iucrarea: Extindere reţea electrică pentru alimentare cu energie electrică a

imobflului cu adresa str. Po,ştalionului nr ‚ sector 4, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., inregistrată Ia P.M.B, cu nr 1721940/25.03.2019 şi Ia Direcţia

de Mediu cu nr. 2292/26.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea

Iucrării: „Extindere reţea electrică pentru aiimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa

str Postalionului nr. 24-26, sector 4", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.
a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti1 PIan de coordonare

reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării

efectuate pe teren in data de 22.04.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa pe o Iungime

de 220m, astfel:
• din PTAB existent în incinta imobilului nr. cadastral din str. Postalionului,

continuă prin trotuarul str. Postalionului pe partea nr. impare, subtraversează

str PotaIionuIui Ia aproximativ 5m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii,

noile FDCP-uri vor fi amplasate Ia intrările blocurilor 1 i 2m încastrate în clădire, fără

depăirea faţadei.
• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele

de protecţie a spaţiilcr verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul

favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.
Pentru orice modificare apărută ulterior emiterfl prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitărfl

revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.
La Finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va Fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a

spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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

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

DIRECTOR EXE' ŞefSewiciu Avize şi Acorduri

Simona-Marian; Daniela VOINESCU

Întocmit:
SCA

Red:P.R.I3ex.-06.O5.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
pe data de ...
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PR]MĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

Către SC ELECTRICA RACORD INS TAL SRL - prin
Calea Rahovei nr 266-268, corp 63, camera 43/1, sector 5
E-mail office@electrica-racordinstal.ro

Spre ştiinţă: P54 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control -

Servicii Spaţii Verzi - B-dul Metalurgiei nr 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

Referitor Ia Iucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobiíului cu adresa str. DeaIuI
BabÜ nr ‚ sector 4, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată la RM.B, cu nr 1721938125.03.2019 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr. 2293/26.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea
Iucrării:,,Aĺ/mentare cu energie electrică a imobiluĺui cu adresa s(r Deaiui Babü nr. 31, sector 4",
conform documentaţiei depuse (C.U. nr. a planurilor anexate şi
Memoriului tehnic1 Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia
Mediului Bucureşti1 PIan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4),
vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 22.04.2019, s-a constatat că
Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 315m(200m domeniul public + lOOm drum
de seMtute + 15m teren beneficiar), astfel:

• se racordează Ia reţeaua electrică din str. Odăii, continuă ptin trotuarul nr. impare aI
str. DealuI Babii, apoi pe drumul de servitute identificat cu IE 201983, până Ia
aproximativ 3m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii, noul FDCP va fi montat
în zidăria construcţiei, fără depăsirea faţadei.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetatie spontană.
In urma analizărU dosarului, în conformitate cu 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării
revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va f] sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări đe defrisare sau toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariaa Şef Sewiciu Avize şi Acorduri

Daniela VOINESCU

!ntocmit:
SCA

Red:P.RJ3ex.-06.05.2019 - prezentul aviz a fost postal pe &te-uI PMB
pe data de

41

Nr. 229311721938! 1 & MA[ 2019

Ril Ppninn PIi.qhptn nr 47 nvI nnçtnl fl5fl013 sednr 5 Rinimsti. Rnmănia



o
0

0
0



çrrn,!

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

1 Ii t4L

Către : SC APA NOVA SA
Str. Tunarż nr. 60 A, ciădirea Ştefan ceI Mare, eĹ 6-9, sector 2

Spre ştíinţă: ADP Sector 1 - 8-dulPoĺigrafieinr. 4, sector 1

Referitor Ja Iucrarea: Branşament de apă i racord de canalizare
str, Să veni nr. ‚ sector 1, Bucureşti

pentru imobilul situat pe

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1722226/26.03.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 2370/27.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea lucrării: Branşament de apă $ racord de canaüzare pentru imobŰul situat pe
str Săveni nr. 88, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificărh nr
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului BucureştiAvizelelacordurile

individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 22.04.2019, s-a constatat că
lucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de lm (branament) + lm (racord), astíel:

• din branamentuI i racordul existent, in dreptul imobilului alimentat pe str. Săveni,
până Ia o distanţă de aproximativ 3m şi 5m faţă de Iimita din partea dreaptă a
proprietăţii.

• fără afectarea arborelui existent în platbandă, din vecinătatea traseului.
• Iucrarea se execută prin platbandă.

În timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă
de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane. Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborelui din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va

C Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin
manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborele din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular aI acestuia, defrişarea arborelui în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma veriflcărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în apropierea traseului lucrării,
veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscat şi suportarea contravalorii eventualelor
prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia.

IłZti iI

Nr. 2370/1722226!

Bd. Reina Elisabeia nr 47, cod poştal 050013. sedor 5, BuireşU, Románia



Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat aI
execuţiei Iucrărilor menţionate.

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

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială,
inclusiv plantare iarbăĺgazon.

Este interzisă ređucerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea
platbandelorlpastilelorlalveolelor.

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

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

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Simon JIJa,®na POPA

Şef Serěiciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
‚1PxanaPARASCA

09, MAL 2Ü19

Red:P.R.I3ex.-06.05.2019 - prezentul avÉz a fost postat pe site-uI PMB
pe data de

Bd. Regina Efsabeta nr. 47. aad poştal 050013, sedors, BucureşU, România ./‘% I



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 ŢŢţ9J1QQN.ęą
DIRECŢIA DE MEDIU

— 1G%ML2I319-

Către : SC Best Electroproiect S.R.L. — solicită ridicarea exemplarului de Ia

registratura PMB
pentru SC E-Distńbuţie Muntenia SA

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1

Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6

Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6

Referitor Ia Iucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobUului situat pe Prelungirea

Ghencea nr. ‚ sector 6, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1722436/26.03.2019 şi Ia

Direcţia de Mediu cu nr 2372/27.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind

executarea Iucrării: „Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe Prelungirea

Ghencea nr. 264 J, sector 6", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notifîcării nr.

emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti1 PIan de coordonare

reţele, aviz de traseu emis de ADP sector 1, aviz emis de ADPDU sector 6), vă comunicăm

că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 17.04.2019, s-a constatat că Iucrarea se

va executa subteran, pe o Iungime de 232m, astfel:

• din PT 4283 existent în trotuawl str. Mărăcineni Ia intersecţie cu Prelungirea

Ghencea, subtraversează str. Mărăcineni, subtraversează Preiungirea Ghencea,

continuă prin drumul de servitute cu nr. cadastral 225070, până ia Iimita din

partea dreaptă a imobiIului aiimentat.

C • Iucrarea se execută în corelare cu Iucrarea de modernizare a Prelungirii

Ghencea, în conformitate cu prevederile PUZ coordinator sector 6, pentru care

s-a eliberat C.U. nr. 470R/1633984/04.07.2018

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetaţie spontană.

In urma analizării dosarului, in conformitate cu 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia

solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului ia starea iniţială,

inclusiv plantare iarbălgazon, în apropierea PT-ului 4283.
Este interzisă reducerea suprafeţelor de spatiu verde prin betonarea

platbandelorĺpastilelorĺalveolelor.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.MB. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a

spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Iiíi
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Menţionăm că în baia acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaietare.

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxaga PAHASCA

7079

Red:RRJ4ex.-06.05,201 9 - prezentul aviz a ĺost postat pe site-uI PMB

pe data de
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— PRMĂR1AMUNICIHULUI BUCUREŞ11 piqpçQ)ţęLJ
DIRECŢIA DE MEDIU

1 & MAĹ 2019

Către SC Best Electroproiect S.R.L. — solicită ridicarea exemplarului de Ia
registratura PMB
pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1
ADP Sector 2 - Şos. Electronicü nr 44, sector 2

Referitor Ia Iucrarea: Extîndere reţea electrică pentru alimentare cu energie electńcă a
imobUului cu adresa str. Frederic chopin nr ‚ sector 2, Bucureşti

C Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1722424/26.03.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 2373/27.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării:,,Extindem reţea electrică pentru alimentare cu energie electrică a
imobflului cu adresa str Fredeńc Chopin nr 20, sector 2", conform documentaţiei depuse
(C.U. nr. ‚ a planurilor anexate şi Memoriului tehnic1 Clasarea
Notiflcării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan
de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor, avizul favorabil
emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de
17.04.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de lOGm,
astfel:

• din PTS 234 situat în trotuarul str. Giuseppe Garibaldi, în apropierea intersecţiei cu
str. Mihail Ivanovici Glinka, subtraversează str. Giuseppe Garibaldi, continuă prin
trotuarul nr pare aI str. Mihail Ivanovici Glinka, subtraversează str. Frederic Chopin,
continuă prin trotuarul nr. pare aI str. Frederic Chopin, până Ia Iimita din partea
dreaptă a proprietăţii.

• fără afectarea vegetaţiei existente în spaţiul verde aferent blocului din vecinătatea
traseului Iucrării.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane. Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. ĺn timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor 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, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Nr. 2373/1722424/

IĐ% I II



Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
Iucrării, veţi avea obłigaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat aI
execuţiei Iucrărilor menţionate.

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

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, Iit.b.

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

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Simon - riana POPA

N Şef Sewiciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmŕt:
Exp. Roxana PARASCA

-Ľ

09, (141 2019

Red:P.R/4ex-07O52019 - prezentul avÉz a fasi postat pe site-uI PMB
pe data de

I I



PRMĂRJA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

Către : SC Best Electroproiect S.R.L. — solicită ridicarea exemplarului de Ia

registratura PMB
pentru SC E-Distńbuţie Muntenia SA

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligraflei nr. 4, sector 1

Referitor Ia lucrarea: Extindere reţea electrică pentru alimentare cu energie electrică a

imobflului cu adresa str Amintińi nr sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ja P.M.B. cu nr. 1722422/26.03.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr 2374i27.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării.,,Extindere reţea electrică pentru alimentare cu energie electrică a

imobilului cu adresa str Amintińi nr 11 A, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U.
nr. a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea

Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan

de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în
urma veriflcării efectuate pe teren în data de 17.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va

executa pe o Iungime de 75m, astfel:
• din nisa E5 existentă subteran în trotuarul din dreptul imobilului nr. 5 din str. Amintirii,

continuă prin trotuarul nr pare aI str. Amintirii, până Ia Iimita din partea stângă a
proprietăţii.

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor de 1 m—1 .5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare

subterane, Condiţii de amplasare.
Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrărfl, săpătura se

va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu

distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va

Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau

altor materiale în jurui trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

Tn 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, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unuż
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI

metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventuaśele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma veriflcărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii

eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Nr. 2374117224221 U. IVIÍ4L LUI
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizui favorabil condiţionat aI
execuţiei Iucrărilor menţionate.

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

La finalizarea Iucrăriior aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentui aviz de speciafltate, va fi sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiiior verzi de pe
teritoriui Municipiului Bucureşti, art.4, Iit.b.

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

Prezentul aviz are termen de valabiiitate 1 an de ia data emiterfl.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

09, MAI 2fl1

Red:P.RJ3ex.-07.05.201 9 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
pe data de

0
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
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Către SC Best Electroproiect S.R.L. — solicită ridicarea exemplarului de Ia
registratura PMB
pentru SC E-Distdbuţie Muntenia SA

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1

Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6

Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr 9, sector 6

Referitor Ia Iucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobflului cu adresa Intrarea Serg.

Apostol Gh. Constantin nr. ‚ sector 6, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1722426/26.03.2019 şi Ia Direcţia

de Mediu cu nr 2375/27.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea

Iucrărü:,,Alimentare cu energie &ectrică a imobflului cu adresa Intrarea Serg. Apostol Gh.
Constantin nr 7, sector 6", conform documentaţiei depuse (C.U. nr

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.

emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de coordonare reţele edilitare, aviz

de traseu emis de ADPDU sector 6 i Administraţia Străzilor), vă comunicăm că1 in urma

verificării efectuate pe teren în data de 17.04.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa

subteran, pe o Iungime de 125m, astfel:
• din PT4618 existent pe str. Liniei, continuă pe partea nr. pare a str. Liniei, apoi prin

trotuarul nr. pare aI Intrării Serg. Apostol Gh. Constantin, subtrversează Intrarea
Serg. Apostol Gh. Constantin, până Ia Iimita din partea dreaptă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetaţie spontană Ia

Iimitele de proprietate.
Tn urma analizării dosarului, în conformitate cu 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării

revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.
La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a

spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau toaletare.

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

DIRECTOR EXECUT' Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Simona-Mariana Daniela VOJNESCU.Ł(

Întocmit:

-? Exp. Rox PARASCA
Red:F.Rĺ4ex.-07.05.2019 - pi aI pe şite-uI PMB

pe data de

*
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Către : SC Best Eiectroproiect S.R.L. — soiîcită ridicarea exemplarului de ia
registratura PMB
pentru SC E-Distńbuţie Muntenia SA

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1
ADP Sector 1 - B-dul Poligratiei nr 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe
erban Petrescu nr. ‚ sector 1, Bucureşti

str. LL Av.

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1722430/26.03.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 2376/27.03.2019, prin care soIicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Aümentare cu energie electrică a imobilului situat pe str LĹ Av. Şerban
Petrescu nr 21, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de coordonare

reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor i ADP sector 1), vă
comunicăm că, in urma veriflcării efectuate pe teren în data de 17.04.2019, s-a constatat că
Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 215m, astfel:

• din PT subteran 944 situat în Parcui Floreasca, Iângă trotuarul dinspre str. Lt. Av.
Radu BeIIer, continuă prin trotuarul str. Lt. Av. Radu BeIIer, subtraversează str. Lt.
Av. Radu BeIier, continuă prin trotuarul nr. pare aI str. Gavril Musicescu,
subtraversează str. Lt. Av. Serban Petrescu, continuă prin trotuarul nr. impare aI str.
Lt. Av. Serban Petrescu, până Ia Iimita din partea stângă a proprietăţii.

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament, din vecinătatea traseului iucrării.
În timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane. condiţü de amplasare.

Menţionăm faptui că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseuiui Iucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular ai materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arboriior şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

Tn cazui în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpui execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular aI acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei soiicitări punctuale.

IaiiI

Nr. 2376/1722430/
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Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
IucrărU, veţi avea obflgaţia inlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiVonat aI
execuţiei Iucrărilor menţionate.

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

La finaľzarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerfl terenului Ia starea iniţială, iarbă/gazon.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, art4, Iit.b.

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 emiterU i este valabil numai
însoţit de avizul Ministerul Culturfl i Identităţii Naţionale.

Şef Serviciu Avize şi Acordufl
Daniela VOINESCU

Á
Întocmit:

Exp. Roxana PARASCA

O 9

Red:P.Rj4ex.-07.05.201 9 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
pe data de

DIRECTOR EXECUTIV,
SimanaMatiana POPA

Bd. Regina Elisabeta nr 47, d ştaI 050013, sedor 5, Bucureşt, Románia
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Chitilei

16. MAI 7flIQ
Nr. 2423117226611

Către : SC Best Electroproiect S.R.L. — solicită ridicarea exemplarului de Ia
registratura PMB
pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilulu cu adresa os.
nr. sector 1, Bucureşti

— Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1722661/27.03.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 2423/28.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Alimentare cu energie electrică a imobflulu cu adresa os. ChiWei nr.
395, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a
planuriior anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notiflcării nr, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de coordonare reţele edilitare, aviz de
traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificărfl efectuate pe
teren în data de 17.04.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o
Iungime de 528m, astfel:

• din PTS 4732 situat în dreptul imobilului nr. 335 din sos. Chitilei, prin trotuarul nr.
impare aI os. Chitilei, până Ia Iimita din partea dreaptă a proprietăţii.

• fără afectarea vegetaţiei existente în platbanda situată între Iimitele de proprietate i
trotuarul os. Chitila.
În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane. Condiţä de amplasare.

— Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul Iucrărilor constructorul va
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

În cazui 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 al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Bd. Rsaina Elisabeta nr 47. cod 00şţaI 050013. sedor5. BucuresU. Romănía iaiii



Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat aI
execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modifîcare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, Iit.b.

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,
Simo - riana POPA

Şef Sewiciu Avize şi Acorduri
Dan1eIaVOINESCU

Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-07.O5.201 9 - prezentul avíz a fost postat pe site-uI PMB
• pe daia de
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6. MAI. 2ůi9

Către : SC Best Electroproiect S.R.L. — solícită ridicarea exemplaruluî de Ia
registratura PMB
pentru SC E-Dístńbuţie Muntenia SA

Spre ştiinţă:
Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6
Intrarea Lt. Av. Camnda Gheorghe nr. 9, sector 6

Referĺtor Ia Iucrarea: Extindere reţea electńcă pentw alimentare cu energie electrică a
imobilului cu adresa str Cărăbusului nr ‚ sector 6, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1722762/27.03.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 2427/28.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Extindere reţea electrică pentru &imentare cu energie electńcă a
imobflului cu adresa str CărăbuuIui nr 35, sector 6", conform documentaţiei depuse (C.U.
nr. a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea
Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan
de coordonare reţele edilitare, aviz emis de ADPDU sector 6), vă comunicăm că, în urma
verificării efectuate pe teren în data de 17.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa
subteran, pe o Iungime de 140m, asťel:

• din PT2894 existent în str. Mohorului, continuă prin parcarea i trotuarul
str. Mohorului, apoi prin trotuarul nr. pare aI str. CărăbuuIui, subtraverseză
str. Cărăbusului, până Ia Iimita din partea stângă a proprietăţii.

• fără afectarea vegetaţiei existente în pastilele din parcarea blocului din str. Mohorului,
din vecinătatea traseului Iucrării.
Tn timpul executădi acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane. Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. Tn timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate Ii “modelată" în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular aI acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Nr. 2427(1722762/
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Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor uiterioare (24 iuni de Ia flnalizarea
lucrărHor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorh
eventualelor prejudicfl produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat aI
execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modiFicare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii avizului mnainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de speciaiitate, 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.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau
toaletare.

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

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Ă
Întocmit:

Exp. Roxana PARASCA

09 MĄj ?Üşg

Red:P.RJ3ex.-07.05201 9 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

pe data de

DJRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Bd. Regina asabeta nr 47, cod poştal 050013, seor 5, Bucureşb, Román ia ri
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Către : SC Best Electroproiect S.R.L. — solicită ridicarea exemplarului de Ia
registratura PMB
pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligraňei nr 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Extindere reţea electrică pentru alimentare cu energie electrică a
imobflului cu adresa Dmmul Stegarului nr ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1722761/27.03.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 2428/28.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Extindere reţea electdcă pentru alimentare cu energie electńcă a
imobflului cu adresa Drumul Stegarului nr 151-153, sector 1", conform documentaţiei
depuse (C.U. nr. ‚ a planurilor anexate şi Memoriului tehnic,
Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureşti, PIan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă
comunicăm că, în urma veriflcării efectuate pe teren în data de 17.04.2019, s-a constatat că
Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 362m, astfel:

• de Ia CD 1 din PTA3129 situat în trotuarul Drumului Regimentului, prin trotuarul
nr. impare aI Drumului Regimentului, continuă prin trotuarul nr. pare aI Drumului
Stegarului, apoi prin drumul de servitute cu nr. cadastral IE 273831, până Ia
aproximativ 12m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetaţie spontană.
În urma analizării dosarului, în conformitate cu 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

c La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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

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

DIRECTOR EXE:
Simona-Maria Şef Serviciu Avize şi Acorduri

Daniela VOINES,—

Întocmit:

EJ»4RASCA

Red:RRJ3ex.-O8.05.201 9 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 Ţo[Tpnţo29)9.ęu
DIRECŢIA DE MEDIU

CĂTRE,
E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
pri n
S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L.

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC I DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6
Intr. Av.Lt. Caranda Gh. nr.9, sector 6, Bucuresti

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI
Strađa Domniţa Ancuţa nr.1, sectorl, Bucureti

Referitor Ia Iucrarea: ‘Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada
Orsova - ‚ sector 6, Bucureşti"

Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A prin S.C. BEST
ELECTROPROIECT S.R.L, cerere înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1722757/27.03.2019 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr.2429/26.03.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind
executarea Iucrării: “Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Orova nr.9A,
sector 6' vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism
- i din

07.02.2019 emis de Primăria Municipiului Bucurnsti împreună cu pianul anexă, Memoriu tehnic,
Contract de vânzare autentificat s" Fia de soluţie
emisă de E-distribuţie Muntenia, Aviz emis de Administraţia Domeniului
Public i Dezvoltare Urbană Ser.tor 6. Aviz emis de Administraţia Străzilor
Bucure$i, Clasarea notiticării emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureti, plan de coordonare avizat de administratorfl reţele?or tehnico-edilitare, pian de
încadrare în zonă, împuternicire), Iucrarea constă în

- realizare extindere reţea electrică JT prin montarea unui cablu ełectric joasă
tensiune, 3x150+95N pe un traseu în Iungime de 234 m, din postul de transformare PT 2663,
existent pe str. Dreptăţii, în vecinătate blocului E2. Traseul canalizaţiei electrice propuse va
traversa aleea dintre PT2663 i blocul E2 (imobilul cu nr.22 din str Dreptăţü) prin subtraversarea
acesteia, apoi prin Aleea Dreptăţii -trotuarul nr pare, apoi va continua prin str. Dreptăţii-trotuarul
nr. pare, prin trotuarul nr.impare din str. Orsova, până Ia CD-cutia de distribuţie existentă în
dreptul imobilului alimentat, Din CD existentă se va monta un cablu electric până Ia CD nouă ce
va fi montată pe Iatura vestică a clădirü.

Cablurile vor fi pozate in anţ cu Iăţimea de 0,4 m, protejate în tuburi pliabile, Ia
adâncimea de 0,9 m în trotuar i Ia 1,2 m Ia subtraversări.

2. Urmare a verificărfl efectuate pe teren in data de 21.04.2019 s-a constatat
existenţa in proximitatea traseului canalizaţiei electrice propuse următoru! material dendrologic:

- lex Ailanthus altissima sp(fats oţetar), multitulpinal, diametrul 4Ocm, h=9-lOm în
trotuarul nr impare din str. Orova;

Nr. 2429 I 1722757ĺ
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- 1 ex. Acer sp. (adar), diametrul 45-50 cm, h=12m, În trotuarul nr. impare din str.
Orsova;

- 1 ex. Fraxinus sp.(frasin), diametrul — 35 cm, h=8m, în trotuarul nr. impare din str.
Orsova;

- 2 ex. Platanus sp.(platan), din care 1 ex. Puiet, plantaţi în trotuarul str. Dreptăţii;
- 1 ex. Tilia sp.(tei), diametrul 35 cm, h=12-13m, plantat în alveolă în trotuarul din

str. Dreptătii;
- 1 ex.

De asemenea, în proximitate există spaţii verzi aferente blocutui E2 din str.
Dreptăţii.

- Ailanthus altissima sp.(fals oţetar), diametrul 20-25 cm, h=10-12m, hpit de
clădirea postului de transformare.

- Alveolă neplantată în str Dreptăţii;
In proximitatea traseului de pozarea canalizaţiei electrice există vegetaţie spontană.
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 condiţionat execuţiei Iucrării
menţionate.

ln execuţia Iucrărilor se vor respecta următoarele condiţii:
- În proximitatea materialului dendrologic menţionat, săpătura se va executa manual

sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular
aI materialului dendrologic.

- In timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la ceI puţin 1,0 -1,5 m faţă de
arbori, conform SR 8591/1997 Reţele ediĺitare subterane, Condiţii de amplasare;

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pămäntului sau altor materiale în
jurul arborilor sau rănireairuperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

In cazu 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 sau prăbuşirea materialului
dendrologic aflat pe traseul Iucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea
contravalorH eventualelor prejudicH produse prin prăbuşirea acestora.

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

- Este interzis betonarea alveolei neplantate din trotuar.
Prezentul aviz este emis În baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de

Urbanism nr.109R/1693190 din 07.02.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti, respectiv în
baza planului de coordonare depus Ia prezenta documentaţie.

Pentru orice modificare apărută in traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitărfl revizuirii acestuia inainte 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;:Ş5CUTIV,

Simona4ari

Întoci

MAI. 2019

ef Serviciu Avize si Acorduri
Daniela VOINESCUKť

fled:D.V../ Sex./06.05.201 9 - prezenlul aviz a ícsI pos(at pe site-uI PMB
htlp:l/www.mb.roĺinstitutii/pńmań&directii/directia medíu/avize arboń in consultareiavize arhori in consultare.php
pe data de
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i 6. MM. 2M9

Cätre : SC ELECTRO T1RON SRL
Str Lacul Ursului nr 50, sector 6

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa
str Bârsăneti nr ‚ sector 6, Bucureşti

- Referitor ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1723082/28.03.2019 şi ía
Direcţia de Mediu cu nr. 2456129.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Alimentare cu energie electrică a imobflului cu adresa str Bârsăneti
nr 30, sector 6", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a
planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de coordonare reţele edilitare, aviz de
traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe
teren în data de 22.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o
Iungime de 79m, astfel:

• din CS, subteran, existent în trotuarul din dreptul imobilului nt, 26 din str. Bârsănesti,
prin trotuarul nr. pare aI str. Bârsăne$i, până Ia aproximativ lm faţă de limita din
partea stângă a proprietăţii.

• !ără afectarea vegetaţiei existente în aliniament, din vecinătatea traseului Iucrării.
ln timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 ReţeIe edilitare
subterane, Condiţii de amplasare.

— Menţionăm faptu( că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. în timpul Iucrărilor constructorul va
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

Tn 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, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

l.ei siI
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat aI
execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apärută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, IiĹb.

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,
Simo na POPA

7 - Şef Serviciu Avize şi Acorduri
- Daniela VOINESCU

Întocmit:

9. MĄL

Red:P.RJ3ex.-08.05.2019 - prezentul aviz a ĺost postat pe site-uI PMB
pe data de
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Către : SC AVI PROD GRUP SRL — solicită ridicarea exemplamîui de Ia registratura
PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligraflei nr. 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobÜul situat pe
str Dunăceşti nr, ‚ sector 1, Bucureşti

Referitcr Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1723211/28.03.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 2457/29.03.2019, prin care solicitaţi avizul de speciaHtate privind
executarea Iucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobiíul situat pe str. Dunăceti
nr 56, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile

individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 1904.2019, s-a constatat că
Iucrarea se va executa subteran, pe c Iungime de 8,5m, astťel:

• din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Dunăce$i, perpendicular, până Ia
aproximativ 0,5m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii.

• fără afectarea arborelui existent în vecinătatea traseului Iucrării.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţeĺe edilitare
subterane. Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborelui din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnclogie adaptată condiţiilcr din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. În timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de prctejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin
manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborele din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular aI acestuia, defrişarea arborelui în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cuncscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzătoń de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în apropierea traseului Iucrării,
veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii eventualelor
prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia.

I,a i iI
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat aI
execuţiei Iucrărilor menţionate.

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

La finalizarea Iucrăriior aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială,
iarbălgazon.

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 Bucureşti, arŁ4, Iit.b.

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,
Simona-Mariana POPA

O&M4( ?:

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
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Către : SC AVI PROD GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura
PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electmnicä nr. 44, sector 2

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturaíe pentru imobflul situat pe str. Fmctelor
nr ‚ sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1723214/28.03.2019 şi Ia
— Direcţia de Mediu cu nr. 245912903.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind

executarea Iucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str Fructelor
nr 2 E, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. a
planurilor anexate şi Memoriului tehnic1 Clasarea Notificării nr, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acorduriie individuale ale deţinătorilor
de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma
verificării efectuate pe teren în data de 19.04.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa
subteran, pe o Iungime de 3,5m, astfel:

din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Fructelor, perpendicular, până
Ia Iimita din partea dreaptă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizărfl dosarului, în conformitate cu 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Ma ana POPA Şef Serviciu Avize şi Acorduriű;t* Daniela VOC

11 j ţ t !ntocmit:
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Nr. 2460í17232161 16. MAL 21

Către : SC AVI PROD GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura
PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Eiectronicü nr 44, sector 2

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Beiu
Constantin nr ‚ sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată la RM.B. cu nr. 1723216/28.03.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 2460/29.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobUul situat pe str Beiu
Constantin nr 19, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşťi, Avizele/acordurile

individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 19.04.2019, s-a constatat că
Iucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 4m, astfel:

• din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Beiu Constantin, perpendicular,
până Ia aproximativ 4m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii.

• fără afectarea vegetaţiei existente Ia Iimita de proprietate din vecinătatea traseului
I u cră ri i.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor de 1 m—1 .5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane. Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic, In timpul lucrărilor constructorul va
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul twnchiului arborilor şi rănireaĺruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

Tn 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, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că in cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori afłaţi în apropierea traseului
Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuihi exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora

Ĺ4Ą
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat aI
execuţiei lucrărilor menţionate.

Pentru orice modiFicare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, IiŁb.

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

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

09. MAI 2Q

Şef SeMciu Avize şi Acordurî
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

r

r
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Red:P.R./3ex.-OB.05201 9 - prezentul aviz a fost postal pe site-uI PMB
pe data de
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Către : SC AVI PROD GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura
PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electmnicü nr. 44, sector 2

Referĺtor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobflul situat pe str Menţiunü
nr. ‚ sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1723218/28.03.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 2461/29.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobflul situat pe str. Menţiunü nr
115, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a
planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notiflcării nr, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor
de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma
verificării efectuate pe teren în data de 19.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa
subteran, pe o Iungime de 6m, astfel:

• din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Menţiunii, perpendicular, până
Ia Iimita din partea dreaptă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
În urma analizării dosarului, în conformitate cu 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau
toaletare.

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

DIRECTOR EXECUTI(%.,
Simona-MarianaÇ\\

Întocmit:
SCA

Red:P.RJ3ex.-O&05.2019 - prezenlul aviz a fost postat pe site-uI PMS
pe data de 1ţ

4

Nr. 246i117232181

ľ

Şef Serviciu Avize şi Acordufl
Daniela VOINESCU
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PR]MĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

Către : SC Best Electroproiect S.R.L. — solicită ridicarea exemplarului de Ia
registratura PMB
pentru SC E-Distdbuţie Muntenia SA

Spre ştiinţă: P54 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control -

Servicii Spaţii Verzi - B-dul Metalurgiei nr 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

Referitor Ia Iucrarea: Bransament de energie electrică pentru imobUul situat pe str. Ion
Vodă Viteazu nr sector 4, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1723233/28.03.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 2462/29.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branament de energie electrică pentru imobUul situat pe str Ion Vodă
Viteazu nr 9, sector4, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a
planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti1 Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor
de reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma
verificării efectuate pe teren în data de 22.04.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa
subteran, pe o Iungime de 59m, astfel:

• din cutia de secţionare tip DS4522/2, existentă în trotuawl str. Ion Vodă Viteazu,
între imobilele cu nr, 24 i 26, subtraversează str. Ion Vodă Viteazu, continuă prin
trotuarul nr. impare aI str Ion Vodă Viteazu, până Ia Iimita din partea dreaptă a
proprietăţii.

• !ără afectarea vegetaţiei existente aliniament, din vecinătatea traseului Iucrării.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane, condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, in dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

Tn cazul în care reţeaua de branşare nu poate fl “modelată" în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular aI acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis in baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia Finalizarea
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

Nr. 2462117232331 1 & MAŁ 7619
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Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicU produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al
execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice mođificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La Finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de speciafltate, va fi sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţUlor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucurefl, arŁ4, Iit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări đe defrişare sau
toaletare.

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona- na POPA

* Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
xanaPARASCA

O 9, MAL 219

Red:P.RJ3ex.-O8.05.201 9 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

• pe da(a đe

Bd. Regina Elisabeta nr. 47. cod poştal 050013. sector 5, Bucureşt, Rnân
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DIRECŢIA DE MEDIU

16. ř. lUt

Către : SC AVI PROD GRUP SRL — solicită ridicarea exemplawlui de Ia registratura
PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicü nr 44, sector 2

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe Aleea
Argedava nr ‚ sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1723572/29.03.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 2495/01.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobUul situat pe Aleea Argedava
nr 26-28, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a
planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor
de reţele edilitare, favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării
efectuate pe teren în data de 19.04.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa
subteran, pe o Iungime de 4m, astfel:

• din conducta existentă, subteran, în carosabilul Aleii Argedava, perpendicular,
până la limita din partea dreaptă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi in aliniament.
b urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B.

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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

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

Şef Serviciu Avize şi Acorduń
Daniela VOINESCU

!ntocmit:
Exp. .Roxana PARASCA

&
Red;P.RJ3ex.-O8,05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB 1P4,

pe data de

ůr- l

Nr. 2495/1723572!

c

nr. 304/2009 privind
Bucureşti, vă facem

aviz, aveţi obligaţia

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mari
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

‚rqrq2Q1%.y

Nr. 2496117235761 ‘1 MAL 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura
PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electmniciinr. 44, sector2

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str Tudor
Mihai nr. ‚sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1723576/29.03.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 2496/01.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobUul situat pe str Tudor Mihai
nr 2, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a
planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acorduriie individuale ale deţinătorilor
de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma
verificării efectuate pe teren în data de 19.04.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa
subteran, pe o Iungime de 5m, astfel:

• din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Tudor
până Ia limita din partea stângă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B.

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, lit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA Şef Serviciu Avize şi Acordufl

REş, Daniela VOINESCUĄ
(

1L, Intocmit:

Red:P.R./3ex.-08.05.2019 - prezentu v,z a fost postat pe ste-ul PMB
pe data de 4.

IaiiI

Mihai, perpendicular,

nr. 304/2009 privind
Bucureşti, vă facem

aviz, aveţi obligaţia

86 Regina Elisabeta nr. 47, ccd poşial 050013, sector 5, BucweşU. Romána
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PR]MĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU
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Nr. 2497117236091 l Q WIIu. LUW

Către : SC A VI PROD GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura
PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electroniciinr. 44, sector2

Referitor Ia Iucrarea:
str. Magneziului nr

Branşament de gaze naturale pentru imobflul situat pe
sector 2, Bucure$1

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată ia P.M.B. cu nr. 1723609/2903.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 2497/01.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobflul situat pe str. Magneziului
nr 48 A, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a
planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor
de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma
verifĺcării efectuate pe teren în data de 19.04.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa
subteran, pe o Iungime de 7m, astfel:

• din conducta existentă, subteran, în carosabilul Magneziului, perpendicular, până
Ia Iimita din partea dreaptă a proprietăţU.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
Tn urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţiiior verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem
cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

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

La flnalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
j$$naARASCA

Red;P.RJ3ex..08.052019 - prezentul aviz a fos( postat pe site-uI PMB

pe data de

___________
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Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela

VOINESV
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9 I DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 2498117235501
i 6. MM.

Către : SC AVI PROD GRUP SRL — solicită ridicarea exemplaruluî de Ia registratura
PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicä nr. 44, sector 2

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Pepelea
nr. ‚sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1723550/29.03.2019 şi Ia

cD Direcţia de Mediu cu nr. 2498/01.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str Pepelea

(3) nr 3, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a
planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor
de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma
verificării efectuate pe teren în data de 19.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa
subteran, pe o Iungime de 5m, astfel:

din conducta existentă1 subteran, în carosabilul str. Pepelea, perpendicular, până
Ia aproximativ lm faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizării dosarului, 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 favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

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

— La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia ađucerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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

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

ĐIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mafla POPA

Red:P.R./3ex.-O805.201 9 - prezentul aviz a ĺost postai pe site-uI PMB
• pe data de

aOĄ

Iđkr%

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINE

!ntocmit:
Exfl7ASCA

Bd. Reaina Bisabeta nr. 47. ccd Dostal 050013. sector 5. Bucurest. Romănia



0
0



‚1-fl

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 pjţaia2O19.u
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 2501117235981 16. MAŁ ?

Către : SC AVI PROD GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura
PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Eĺectronicü nr. 44, sector 2

Refeńtor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str Paroşeni
nr. ‚ sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată ia P.M.B. cu nr. 1723598/29.03.2019 şi la

O
Direcţia de Mediu cu nr. 2501/01.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobflul situat pe str. Paroşeni
nr 56 8, sector Z conform documentaţiei depuse (C.U. nr a
planurilor anexate şi Memoriuiui tehnic, Ciasarea Notificării nr, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor
de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma
verificării efectuate pe teren în data de 19.04.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa
subteran, pe o iungime de 6m, astfel:

• din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Paroşeni, perpendicuiar, până
Ia aproximativ 1 ‚5m faţă de iímita din partea dreaptă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
În urma anajizării dosaruiui, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normeie de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriui Municipiului Bucureşti, vă facem
cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

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

La finalizarea Iucrärilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
O Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de speciaiitate va fi sancţionată

conform art. 4, iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută iucrări de defrişare sau
toaletare.

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA Şef Serviciu Avize şi Acorduri

Daniela VOINESCU

*/ Întocmit:
/ ExpSCA
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PRIMĂRIAMUNICIAULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 2O2O,4O94I1718963,1735106!/QÇ % (9

Către MINISTERUL TINERETULUI I SPOR TULUI — solicită ridicarea exemplarului de

Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Deviere reţea publică de apă potabflă, extindere reţea publică de
canaflzare, branamente şi racorduri pentru Stadionul Naţional de Rugby „Arcul de
Triumf' situat pe B-dul Mărăti r D, sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs. nr. 3127/14.03.2019, înregistrată Ia P.M.B. cu nr.
1718963/15.03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2020/18.03.2019, completată cu
documentaţia înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1735106/10.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.
4094/13.05.2019, prin care soficítaţi avizul de specialítate privind executarea Iucrării:
„Deviere reţea publică de apă potabflă, extindere reţea publică de canalizare, bransamente
i racordurĺ pentru Stadionul Naţional de Rugby „Arcul de Tńumť' situat pe B-dul Mărăti nr
18-20", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚a planurilor
anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia
pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele
edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor, avizul Ministerului Culturii nr.

)‘ vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de
10.05.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 232m (apă
potabilă) + 155m (canalizare), astfel:

• devierea se face pe un traseu paralel cu conducta existentă care se va dezafecta,
potrivit planului de situaţie anexă Ia C.U, nr scară
1:500.

O . conducta nou proiectată se va Iega Ia conducta existentă Dn 800mm.
• bransamentul existent Dn lOOmm din bd. Mărăti va fi înlocuit pe aceIai traseu cu

un nou bransament, ce se va Iega Ia conducta de serviciu F Dn lOOmm din
bd. Mărăti.

• se realizează un nou branament ce se va Iega în conducta PEID lBOmm din
str. Alexandru Constantinescu.

• pe reţelele nou proiectate se vor prevedea toate accesoriile necesare unor reţele
publice.

• reţeaua de canalizare existentă în incinta Stadionului, va fi prelungită până în canalui
existent pe sos. P.D. Kiseleff, cu deversare în canalizarea existentă pe os. P.D.
Kiseleff.

• este prevăzut un canal nou în carosabilul bd. Mărăsti, ce va deversa canalul existent
B30 pe bd. Mărăti, cu preluarea canalizărü din incintă i a două racorduri nou
proiectate.

• reţelele de canalizare proiectate vor prelua i racordurile de canalizare proiectate.
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• fără afectarea arborilor existenţi în aliniamenUplatbandă din vecinătatea traseului
lucrării.

• lucrarea se execută pe spaţiu verde format din platbandă cu gazon/iarbă i pe
terenul stadionuIui care este amenajat cu gazon/iarbă.
In timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor de 1 m—1 .5m, conform prevederilor SR 8591/1997 ReţeIe edilitare
subterane. Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrărU, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţUlor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. Tn timpul lucrărilor constructorul va
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi"modelată" în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborfl din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular al acestora1 defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorfl
eventualelor prejudicU produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al
execuţiei lucrărilor menţionate.

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

La finalizarea lucrărilor aveţi obiigaţia aducerii terenului la starea iniţială,
inclusiv piantare iarbălgazon.

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea
platbandelor/pastilelorlalveolelorlstadionului.

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

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,
Simona-%lpy/ąna POPA Şef Sewiciu Avize şi Acorduri

Daniela VOINESCU
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PRIMĂRIA MUNICIRULUI BUCUREŞ11 rçąngkç?9J2•ęy
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr.3750/ 1733314! Ş.r4AŁ 2ÍS

CĂTRE,
COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI

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

PRIMĂRIA SECTORULUI SECTOR 5
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 5
Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-1 1, sector 5, Bucuresti

PRIMĂRIA SECTORULUI SECTOR 6
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC I DEZVOLTARE
URBANĂ SECTOR 6
Intr. Av.Lt. Caranda Gh. nr.9, sector 6, Bucuresti

Qbiectul Iucrării: “Proiectare pentru autorizare i proiectare tehnică de execuţie
semaforizări 101 intersecţii/ treceri de pietoni $ modernizare ţ'integrare în
BTMS) 59 intersecţü semaforizate I obţinere certificate de urbanism, avize
conform CU, autorizaW de construire a intersecţiüor de pe Calea 13 Septembrie
cu: Piaţa Francofonie4 Piaţa Puior, str. Sabinelor, Sos. Panduri, os. Progresuĺui,
str Mihafl Sebastian, str. Lacul Plopului, Drumul SăriĄ Drumul Sărü intersecţie cu str.
Eroina de Ia Jiu intersecţie cu str Gh. Marinescu, B-dul Ghencea intersecţie cu
Cimitirul Ghencea"

Referitor Ia cererea depusă de ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI În calitate
de beneficiar, prin COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI i inregistrată
Ia P.M.B. cu nr.1733314/06.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.3750/07.05.2019, prin care
se solicită emiterea avizului privind executarea Iucrării" Proiectare pentru autorizare $
proiectare tehnică de execuţie semaforizări 101 intersecţw treceri de pietoni $
modernizare (integrare în BTMS) 59 intersecţii semaforizate I obţinere certificate de
urbanism, avize conform CU, autorizaţii de construire a intersecţiilor de pe Calea 13
Septembrie cu: Piaţa Francofoniei, Piaţa Puisor, str Sabinelor, Sos. Panduri, .Şos.
Progresuĺui, str. Mihail Sebastian, str. Lacuĺ Plopului, Drumul Sărü, Drumui Sărü intersecţie cu
str. Eroina de Ia Jiu intersecţie cu str Gh. Marinescu, B-dul Ghencea intersecţie cu Cimitirul
Ghencea", vă comunicăm următoarele:

1. conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.632R/1648405 din
31.08.2018 emis de Primăria MuniciDiullli R"niirntj Îmflreună cu planurile anexă, Memoriu
tehnic, Aviz Primar Sector 5 - 3, Aviz Primar Sector 6 nr.
38461/23.10.2018, Clasarea notificărü ‚. .2018 emisă de Agenţia pentru
Protectia Mediului Bucuresti, Adresa A2iiisă de Primăria Sector 5 —
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Direcţia Administrarea Domeniului Public, Adresa i 2018 emisă de Primăria
Sector 6 — Administraţia Domeniului Public i Dezvoltare Urbană Sector 6, avize individuale
emise de administratorii reţelelor tehnico edilitare I stradale, plan de coordonare avizat de
administratorii reţelelor edilitare, imputernicire), Iucrările propuse constau În realizare
upgradare sistem de semaforizare i integrării acestuia în sistemul de management aI
traficului (BTMS) pentru 10 intersecţii, astfel:

• Calea 13 Septembrie X B-đul Libertăţii, se propun Iucrări de: montare automat
de dirijare circulaţie, montare semafoare de vehicule/tramvai/pietoni/Iămpi filatoare/prim
vehicul cu LED, montare camera video de supraveghere trafic (CCTV), montare dispozitive
acustice nevăzători i push-buton, montare de senzori inductivi în carosabil, montare stâlpi
cu console pentru fiecare sens de circulaţie, Iucrări de canalizaţie electrică pt modernizarea
instalaţie de semaforizare i conectare Ia BTMS prin fibra optică- aprox.558 m, realizare
insule cu rol de refugiu pietonal i de amplasare instalaţie de semaforizare, precum ş
realizare unei “insule verzi" În zona centrală, pe parcajul de “spaţfl interzise", Lucrările se vor
executa prin trotuar, carosabil sau spaţii verzi prin canalizaţii noi sau existente.

Din vizita efectuată pe teren în data de 14.05.2019 s-a constatat că spaţflle verzi
afectate în această zonă sunt platbanda de spaţiu verde cu Iăţimea de 6-7 m de Ia Iimita
trotuarului (spre carosabil) din B-dul Libertăţii nr. 10, scuarul central existent în zona mediană
din Calea 13 Septembrie (gazon +arbori plantaţi) ş platbanda cu gazon existentă în trotuarul
din B-dul Libertăţii — Ia Iimita spre carosabil (în dreptul Palatului Parlamentului);

• Calea 13 Septembrie x Str. Izvor (Piaţa Arsenalului), se propun Iucrări de:
montare semafoare de vehicule/tramvai/pietoni/Iămpi filatoare/prim vehicul cu LED, montare
camera video de supraveghere trafic (CCTV), montare dispozitive acustice nevăzători ş
push-buton, montare de senzori inductivi în carosabil, montare stâlpi cu console pentru
fiecare sens de circulaţie, Iucrări de canalizaţie electrică pt modernizarea instalaţie de
semaforizare i conectare Ia BTMS prin fibra optică- aprox.310 m, mărirea insulei centrale.
Lucrările de montare a canalizaţiei electrice ş a fibrei optice se vor executa prin trotuar,
carosabil ş spaţii verzi, prin canalizaţie existentă sau nou propusă.

Din vizita efectuată pe teren in data de 14.05.2019 s-a constatat că spaţiile verzi
afectate în această zonă sunt scuarul existent în zona mediană din Calea 13 Septembrie
(gazon ÷arbori plantaţi) ş scuarul existent în zona mediană din str. Izvor (adiacentă
intersecţiei), scuarul din dreptul Hotelului Mariott. ln proximitatea Iucrărilor care se vor realiza
în trotuarul din str, Ion Popescu Gopo există aliniament stradal cu arbori plantaţi;

• Calea 13 Septembrie x Str. Sabinelor, se propun lucrări de: semaforizarea
trecerü de pietoni existentă, montare automat de dirijare a circulaţiei ADC compatibil BTMS,
montare semafoare de vehicule/tramvaie/pietoni/Iămpi filatoare/prim vehicul cu LED, montare
dispozitive acustice nevăzători i push-buton, montare de senzori detectare vehicul, montare
stâlpi cu console pentru fiecare sens de circulaţie, Iucrări de canalizaţie electrică pt
modernizarea instalaţie de semaforizare i conectare Ia BTMS prin fibra optică- aprox.87 m.
Lucrările de montare a canalizaţiei electrice i a fibrei optice se vor executa prin trotuar,
carosabil i spaţii verzi, prin canalizaţie existentă sau nou propusă.

Din vizita efectuată pe teren în data de 14.05.2019 s-a constatat că Iucrările aferente
canalizaţiei propuse se vor realiza pe spaţiul verde cu arbori plantaţi din zona mediană a
carosabilului din Calea 13 Septembrie, în dreptul str. Sabinelor.

• Calea 13 Septembrie x os. Panduri, se propun Iucrări de: montare semafoare
de prim vehicul pe stâlpii de bază, montaje dispozitive acustice nevăzători, se vor reface
senzori inductivi nefuncţionali, se vor completa cu console i semafoare vehicule, acolo unde
nu există, Iucrări de canalizaţie electrică pt modernizarea instalaţie de semaforizare ş
conectare Ia BTMS prin fibra optică- aprox.191 m. Lucrările de montare a canalizaţiei
electrice i a fibrei optice se vor executa prin trotuar, carosabil ş spaţii verzi, prin canalizaţie
existentă sau nou propusă.

Din vizita efectuată pe teren în data de 14.05.2019 s-a constatat că Iucrările se vor
executa prin spaţiile verzi plantate cu gazon din scuarurile adiacente intersecţiei, fără
afectare arbori/arbutiIor existenţi.

• Calea 13 Septembrie x os. Progresului, se propun Iucrări de: montare
semafoare de prim vehicul pe stâlph de bază, montaje dispozitive acustice nevăzători, se vor
reface senzorH pentru detecţia autovehiculelor, se vor realiza lucrări de montare a cablurilor
electrice de alimentarea echipamentelor i de montare a cablurilor de fibră optică pt
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racordarea echipamentelor Ia BTMS, Se vor utiliza canalizaţie existentă sau nou propusă de
aprox. 18 m.

Din vizita efectuată pe teren în data de 14.05.2019 s-a constatat că Iucrările se vor
prin carosabil i trotuar, fără atectarea arborilor plantaţi în aliniamentul stradal existent in
trotuarul din Calea 13 Septembrie.

Calea 13 Septembrie x Str. Mihaii Sebastian, se propun Jucrări de: montare
semafoare de prim vehicul pe stâlpii de bază, montaje dispozitive acustice nevăzători i push
buton, dotarea intersecUei cu senzori pentru detecUa vehiculelor, completare console acoio
unde nu există, montare camere video pt supraveghere trafic (CCTV), se propune mărirea
refugiului pietonai dinspre str. M. Sebastian (în dreptul Bisericii), se vor realiza Iucrări de
canalizatie electrică pentru alimentare echipamente i conectare Ia RTMS prin fibră optică.

Din vizita efectuată pe teren în data de 14.05.2019 s-a constatat că Iucrările se vor
executa prin trotuar/carosabil/spaţfl verzi. Canalizaţia de fibră optică propusă va străbate
scuarul central din str. M.Sebastian (lOOm), fără afectarea arborilor plantaţi în acest. Traseui
propus pentru montarea fibrei optice se va reaiiza prin trotuarul din str. M. Sebastian, prin
scuarui central din dreptul Magazinului Prosper; prin trotuarele (nr. potaIe pare i impare)
din Calea 13 Septembrie —fără afectarea platbandei de spaţiu verde i a arborilor existenţi în
aceasta, lăţimea trotuarului ĺiind de 6 m.

Calea 13 Septembrie x Str. Lacul Plopului (zona Liceului tefan Odobleja), se
propun Iucrări de: semaforizare trecere de pietoni, montare automat de dirijare a circulaţiei
(ADC) compatibil BTMS, montare semafoare de vehicuie/tramvaie/pietoni/iămpi fiiatoare/prim
vehicui cu LED, montare dispozitive acustice nevăzători ş push-buton, dotarea intersecţiei cu
senzori pentru detecUa vehiculelor, montare stătpí cu console pentru fiecare sens de
circulaţie, realizare montare cabluri electrice i cabluri fibră optică prin canalizaţia propusă
prin trotuar (130m) sau carosabil i spaţii verzi.

Din vizita efectuată pe teren în data de 14.05.2019 s-a constatat că iucrările se vor
executa prin trotuar fără afectarea aliniarnentului stradai existent, iar canalizaţia electrică prin
subtraversare, prin foraj orizontal dirijat, In această zonă există ine de tramvai inierbate.

• Calea 13 Septembrie x Drumul Sării, se propun Iucrări de: montare semafoare de
prim vehřcul pe stâlpií de bază, montaje dispozitive acustice, dotarea íntersecţiei cu sen2ori
pentru detecţia vehiculeior, montare camere video pt supraveghere trafic (CCTV)I montarea
cablurilor electrice de alimentare echipamente de semaforizare prin canalizaţii proiectate,
precum ş canalizaţie de montare fibră optică, pe o Iungime de 430m.

Din vizita efectuată pe teren în data de 14.05.2019 s-a constatat că iucrările de
montare cabluri electrice prin carosabil sau trotuar, iar Iucrările de montare fibră optică se vor
realiza prin trotuare, fără afectarea vegetaţiei i arborilor din aliniamentele stradale.

• Drumul Sării x Str. Eroina de Ia Jiu x Str. C.tin Marinescu, se propun Iucrări de:
montare automat de dirijare a circulaţiei (ADC), montare semafoare de prim vehicul pe stâlpfl
de bază, montare dispozitive acustice, dotarea intersecţiei cu senzori pentru detecţia
vehiculelor, montare camere video pt supraveghere trafic (CCTV), montare stâlpi cu console
pentru fiecare sens de circulaţie, realizare montare cabluri electrice pentru alimentare
echipamente semaforizare, precum I racordarea echipamentelor ia BTMS prín cabluri
optice, canalizaţii in Iungime de 398 m.

Din vizita efectuată pe teren în data de 14.05.2019 s-a constatat că lucrările de
montare cabiuri eiectrice i fibra optică se vor realiza prin trotuarele din Drumui Sării, fără
afectarea arbDrilor din aliniamentului stradal, prin trotuarul din str. Nabucuiui fără afectarea
arborilor existenţi in aliniament, prin spaţiul verde existent Ia intersecţia Str. Drumul Sării cu
str C.tin Marinescu fără afectarea arborilor existenţi în acesta, prin trotuarul din str. C.tin
Marinescu fără afectarea arborilor din aliniamentul stradal.

• B-dul Ghencea x Acces Cimitirui Ghencea, se propun Iucrări de: montare
automat de dirijare a circulaţiei (ADC), dotarea intersecţiei cu senzori pentru detecţia
vehiculelor, montare camere video pt supraveghere trafic (CCTV), montare dispozitive
acustice, realizare montare cabiuri electrice pentru alimentare echipamente semaforizare,
precum ş racordarea echipamentelor Ia BTMS prin cabiuri optice, canalizaţii in Iungime de
305

Din vizita efectuată pe teren în data de 14.05.2019 s-a constatat că lucrările de
montare cabluri electrice I fibra optică se vor realiza prin trotuarele din B-dul Ghencea fără
afectarea arborilor existentti în atiniamentul stradai.,=
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Tn 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 execuţiei Iucrării
menţionate.

in execuţia Iucrărilor se vor respecta următoarele condiţii:
- Execuţia Iucrării se va face numai în prezenţa unui reprezentant aI Direcţiei đe

Mediu din cadrui Primăriei Municipiului Bucureşti, având obligaţia anunţării direcţiei
noastre cu5 zile înainte de începerea lucrării, Ia tei. 0211305.55.00, interior 4108.

- In proximitatea arborilor/arbustilor existenţi in spaţiile verzi traversate de traseul
conductelor de gaze propuse - mentionate mai sus, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemui radicuiar
aI materialului dendrologic.

- in timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manuał) Ia ceI puţin 1 m — 1$ m
faţă de arbori/arbuşti, conform SR 8591/1997 ReteIe edilitare subterane. Conditii de
ampĺasare.

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământuiui sau altor materiale în
jurul arborilor sau rănire&ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

In cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic poate
fi pus în pericol de prăbusire prin dezrădăcinare, situaţie in care nu suntem răspunzători de
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic, Dacă Ia verificările
ulterioare (12 Iuni de ia finalizarea Iucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului
dendrologic aflat pe traseui Iucrării, aveţi obligaţia inlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea
contravalorH eventualelor prejudicfl produse prin prăbuşirea acestora.

- Este interzisă diminuarea suprafeţei de spaţiu verde (prin betonarea platbandei, a
alveoleior din aliniamentul stradal, etc).

ln baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare, iar la
finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială, replantarea gazonului
acolo unde eI există.

Prezentui aviz este emis in baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de
Urbanism

- din 31.08.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti
împreună cu planurile anexá i în baza planului de coordonare avizat de administratorii
reţelelor tehnico-edilitare i stradale.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei Iucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul Iucrärii sunt răspunzători de execuţia Iucrărilor i de
respectarea conditńlor din prezentul aviz.

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-Mariana POPA
_JJĄ Jflvv

Intocmit,

(( Ç9 o et Serviciu Avize i Acorduri
\\) 33Jţa 5 Daniela VOINESCU
\\‘o

Red:D.V./ 4exJl 5.052019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
htlp1/w.pmbroľinstitutii/primaria/direciii/directia mediu/avize arbod in consultare/avize arbori in consuItare.nh
po data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

2 1. MM tfl
Către : SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA - prin — solicită ridicarea
exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - 8-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Relocare stâlp .şi reţea electrică existente în imobflul situat pe
str. Ghiozdanului nr, în vederea eliberărü amplasamentului, relocarea se va ĺace pe
domeniul public intr. Catedrei, sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., inregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1700723/22.01.2019 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr. 436/23.01.2019, completată cu documentaţia înregistrată Ia P.M.B. cu
nr. 1723992/01.04.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2554/02.04.2019, prin care solicitaţi avizul
de specialitate privind executarea Iucrării: “Relocare stâlp i reţea electrică existente În imobflul
situat pe str Ghiozdanului nr 11 - 13 în vederea eliberărä amplasamentului, relocarea se va face
pe domeniuĺ public intr. Catedre sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificărü
nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile
individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren in data de 22.04.2019, s-a constatat că
Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 3,5m, astfel:

• din domeniul privat se reamplasează în domeniul public stâlpul LEA JT tip sc iüűos
pe Intrarea Catedrei, în dreptul imobilului nr. 11-13 din str. Ghiozdanului, viz-a-viz de
stâlpul ce se reamplasează.

• reţeaua electrică existentă se va poza îngropat de Ia stâlpul existent Ia Iimita din
partea stângă a imobilului nr. 11-13 din str. Ghiozdanului, până Ia noul stâlp.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizării dosarului, în conformitate cu 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării
revizuirii acestuia inainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

ĐIRECTOR EXECUTIV, Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Simona-Mariana POP Daniela VOINESCU

---- Intocmit

Red:P.Rj3ex.-09.05.2019
-

I2J aviz'1oÇřRQsţLe site-uI PMB
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PRIMĂRIA MUNIGPIULUI BUCUREŞ11 ropianio2O19eu
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 772, 2399 /1705457,1722117 UfjAŁ.Z3Z9

CĂTRE,

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

Q ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucuresti

Referitor Ia íucrarea: “Branament energie electrică pentru imobilui situat pe str.
Neajiovuiui ‚ sector 1, Bucuresti"

Ca urmare a cererii depuse Doamna prin
cerere înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1705457/05.02.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.772106.02.2019, completată cu documentaţia inregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1722117/26.03.2019
i Ia D.M. cu nr. 2399/27.03.2019, cerere prin care se solicită emiterea avizului de specialitate
privind executarea Iucrării: “Bransament energie electrică pentru imobilul situat pe str.
Neajlovului nr. sector 1", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din
21.01.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti impreună cu planul anexă, Memoriu tehnic,
Contract de vánzare aut. cu nr. ‚ Aviz tehnic de racordare
nr. I Fia de soluţie nr, emise de E-distribuţie
Muntenia, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1,
Aviz Primar Sector 1 Bucuresti, Clasarea notificărH nr, emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bucuresti, avizele individuale emise de administratorii reţelelor tehnico
edilitare, plan de încadrare în zonă, împuternicire) Iucrarea constă in:

- realizare bransament electric nou, subteran a unui cablu electric de joasă tensiune,
3x10+6C, cu Iungimea de 15m, din Linia Electrică Aeriană — LEA, existentă pe stâlpul din
trotuarul nr, pare din str. Neajlovului, subtraversare carosabil str. Neajlovului, până în dreptul
imobilului alimentat, Ia BMPT ce va fi montat Ia Iimita de proprietate a acestuia, cu acces din
domeniul public. Cablurile electrice vor fi pozate în pământ, în profile existente, în trotuar, în
domeniul public, Ia adâncimea de 0,8 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 24.04.2019 s-a constatat că în
trotuarul din dreptul imobilului cu str. Neajlovului există aliniament stradal sub formă de
platbandă inierbată. De asemenea, în trotuawl din dreptul imobilului cu în proximitatea
Iucrărilor, există platbandă fără vegetaţie.

In 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 execuţiei Iucrării menţionate.
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- Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de
toaletare, iar Ia finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

- Este interzisă reducerea suprafeţei de spaţiu verde prin micorare dimensiunilor
platbandei din proximitatea traseului sau prin betonarea acesteia.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de
Urbanism nr emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu
planul anexă - vizat spre neschimbare. Avizul este valabil numai în prezenţa avizului emis de
Ministerul Culturfl i identităţii Naţionale pentru efectuarea acesti lucrări.

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

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de realizarea lucrărilor
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, Iit. b)

din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţHlor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Întocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

1 & MAŁ 2)19
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

CĂTRE,
E-DISTRIBUŢIE MUNÎENIA S.A.
prin
S.C. ELECTROCONS PROIECT S.R.L.

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 2
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
os. Electronicii, nr.44, sector 2, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: ‘Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str.
Frederic Chopin ‚ sector 2, Bucureştf'

Ca urmare a cererii depuse E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. prin S.C.
ELECTROCONS PROIECT S.R.L., cerere inregistrată Ia P.M.B. cu nr.1721675/25.03.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.2286/26.03.2019, cerere prin care se solicită emiterea avizului de
specialitate privind executarea Iucrării: “Aĺimentare cu energie electricä a imobilului situat pe str.
Frederic Chopin nr.308 ‚ sector 2", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din
20.12.2018 emts de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu
justificativ, Contract de vânzare aut. cu nr. ‚ Fisa de soluţie
nr, emise de E-distribuţie Muntenia, Aviz nr. emis de
Administraţia Domeniului Public Sectorului 2, Clasarea notificării nr emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucuresti, avize individuale emise de administratorii reţelelor
tehnico-edilitare, plan de incadrare în zonă, împuternicire) Iucrarea constă în

- realizare branament electric nou prin pozarea subterană a unui cablu electric
trifazat cu Iungimea de 36 m, din CD-cutia de distribuţie existentă în trotuarul aferent nr, pare din
strada Ceaikovski Ia intersecţia cu str. Frederic Chopin. Traseul canalizaţiei electrice propuse va
continua prin trotuarul nr pare din str. Ceaikovski, apoi prin trotuarul nr. impare din str. Frederic
Chopin, va traversa carosabilul din str. Frederic Chopin în dreptul imobilului cu nr. 30B din
această stradă, la firida de distribuţie, contorizare i protecţie ce va fi amplasată Ia Iimita de
proprietate stânga a imobilului alimentat. Cablurile electrice vor fi pozate în pământ, în anţ
deschis executat manual, Nu se va depozita pământ în jurul arborilor.

2. Urmare a verificărü efectuate pe teren în data de 24.04.2019 s-a constatat că în
proximitatea traseului canalizaţiei electrice există gard viu1 Ia Iimita trotuarului spre spaţiile verzi
aferente blocurilor de Iocuinţe din str Frederic Chopin.

In 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 execuţiei Iucrării menţionate.

Iż I iI
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- Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de
toaletare, iar Ia finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor speciticate în Certificatul de
Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu
planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrărH ulterior emiterii acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitărü revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării sunt răspunzători de realizarea Iucrărilor i
de respectarea condiţiulor din prezentul aviz.

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,

Sirnona-Çl riana POPA

flIOj

‚ ‘-‘ia

iw äng

Întocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

1ĺ

Red:D.V./ SexJl3.05.201 9 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
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pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 pppna29).u
DIRECŢIA DE MEDIU

CĂTRE,
S.C. ELTEO CONSTRUCT S.R.L.
Strada Voroneţ nr. 12, bloc D7, sc. 1, et.4,ap. 12, sector 3, Bucure.şti

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Foligraf iei nr.4, sector 1, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: “Branament de apă potabflă $ racord canal pentru imobilul
dîn str. Mihai Viteazul sector 1"

Ca urmare a cererii depuse de S.C. ELTEO CONSTRUCT S.R.L. înregistrată Ia
P.M.B. cu nr.1721873/25.03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr2291/26.03.2019, prin
care se solicită emiterea avizului privind executarea Iucrării: “ Branament de apă
potabflă i racord canal pentru imobilul din str Mihai Viteazul nr ‚ sector 1", vă
comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.
emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Aviz

tehnic definitiv nr. ‚ Memoriu justificativ, Aviz nr.
emis de Administraţia Domeniul Public Sector 1, Clasarea notificărfl nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, avize individuale emise de
deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), Iucrarea constă în

• realizare branament de apă potabilă din polietilenă cu Dn 30 mm
Iungimea de 6 m, care se va Iega Ia conducta de apă De 125x63 mm PEHD existentă în
carosabilul din str. Mihai Viteazul. Traseul branamentuIui propus va traversa carosabilul
i trotuarul în dreptul imobilului alimentat, până Ia căminul de branament ce se va
amplasa în proprietate, la max. 2 m de Iimita de proprietate a acesteia. Pozarea
subterană a conductei de branament propuse se va realiza Ia adâncimea de 0,9 m - 1,10
m.

• realizare racord de canalizare din PVC 160x4,7 mm SN8 cu Iungimea de
1 Om, cu Iegare în reţeaua publică de canalizare existentă (De 315 mm) în carosabilul din
str. Mihai Viteazul. Căminul de racord va fi amplasat în incinta imobilului, Ia distanta de
max.2m de Iimita de proprietate.

2. Urmare a verificărfl efectuate pe teren în data de 24.04.2019 s-a constatat în
trotuarul din dreptul proprietăţii există o alveolă cu un arbore (specia Platan) — puiet, Ia
7m de Iimita de proprietate din partea stângă a există o alveolă cu un tei având diametrul
8 cm i h=7 m.

I4&%
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În urma analizărfl documentaţiei depuse si a verificărilor pe 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 condiţionat
execuţiei Iucrării menţionate.

In execuţia Iucrării se vor respecta următoarele condiţii:
- In proximitatea arborilor existenţi în spaţiul verde traversat de traseul

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

- In timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia ceI puţin 1 m — 1,5
m faţă de arbori/arbuşti, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane, Condiţii de
ampĺasare.

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pămăntului sau altor
materiale in jurul arborilor sau rănire&ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din
dotare.

Dacă Ia verificările ulterioare (12 Iuni de Ia finalizarea Iucrărfl) 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.

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

- Este interzisă reducerea spaţiul verde prin reducerea dimensiunilor
alveolelor existente în trotuar.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul
de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti
împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul IucrărU ulterior emiterii acestui aviz,
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrării.

Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz va fi sancţionată conform arL4,
Iit. b) din Anexa nr 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie
a spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an đe la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mriana P'

Întocmit
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOI ESCU

Red;D.V.J 3exJl 0052019 - prezentul aviz a fosl postat pe site-uI PMB

htlp://w.pmb.ro/institutii/pdmari&direçţii/directía mediWavize arboń n consultare/avize arbori in consultarephp

pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 r9)2ą
DIRECŢIA DE MEDIU

‚ i p,

1722744! 1'•

CĂTRE,

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 2
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
os. Electronicii, nr.44, sector 2, Bucuresti

Referitor Ia lucrarea: ‘Bransament energie electrică pentru imobilul situat pe str.
Arh. Alexandru Săvulescu sector 2, Bucuresti"

Ca urmare a cererii depuse Domnul ‚ cerere
înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1722744/27.03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.2426/28.03.2019,
cerere prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrării:
“Bran.şament energie electrică pentru imobilui situat pe str. Arh. Alexandru Săvuĺescu
sector 2': vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din
21 .01 .2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti impreună cu planul anexă, Memoriu tehnic,
Contract de vânzare-cumpărare aut. cu nr. Aviz tehnic de racordare
nr. i Fia de soluţie nr, emise de E-distribuţie
Muntenia, Aviz nr. emis de Primăria Sectorului 2, Clasarea notificării
nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucuresti, plan de încadrare în
zonă, împuternicire) Iucrarea constă în

- realizare bransament electric nou prin pozarea subterană a unui cablu electric
trifazat cu Iungimea de 33 m, din Linia Electrică Aeriană — LEA existentă pe stâlpul din trotuarul
str. Arh. Alexandru Săvulescu, în dreptul imobilului cu va continua prin trotuarul nr.
potaIe impare din aceeai stradă, va subtraversa carosabilul str. Arh.Alexandru Săvulescu în
dreptul imobilului alimentat, în apropierea Iimitei de proprietate dreapta, Ia BMPT- blocul de
măsură i protecţie ce se va amplasa în incinta proprietăţii, Ia Iimita de proprietate- in decupajul
gardului. Lungimea traseului canalizaţiei propuse pe domeniul public va fi de 20m, cablurile
electrice vor fi pozate în pământ, în profile existente, Ia adâncimea de 0,8 m, în sanţ deschis.

2. Urmare a verificărü efectuate pe teren în data de 24.04.2019 s-a constatat că în
trotuarul din dreptul imobilului cu nr ‚ str. Arh. Alexandru Săvuleścu există un ex. Tilia sp.
plantat în alveolă.

De asemenea în trotuarul nr. impare din aceeai stradă există aliniament stradal format
din arbori plantaţi în alveole.

In urma analizărü documentaţiei depuse i a verificărilor din teren, în conformitate cu
H.C.G.M.B. nr.30412009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţHlor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei Iucrării
menţionate.

Nr.2426 !
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In timpul execuţiei Iucrărilor se vor respecta următoarele condiţü:
- In proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o

tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului
dendrologic.

- In timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia ceI puţin 1 m — 1,5 m faţă
de arbori/arbuşti, conform SR 8591/1997 Reţele edŕlitare subterane. Condiţü de amplasare.

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

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

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

- Este interzisă reducerea suprafeţei de spaţiu verde prin micorarea dimensiunii
alveolelor din proximitatea traseului sau prin betonarea acestora

Prezentul aviz este emis În baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti Împreună cu
planul anexă - vizat spre neschimbare. Avizul este valabil numai în prezenţa avizului emis de
Ministerul Culturii i Identităţii Naţionale pentru efectuarea acesti Iucrări.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitărH revizuirH acestuia înainte de începerea execuţiei IucrărH.

Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării sunt răspunzători de realizarea Iucrărilor.
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 spaţülor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mar a POPA

Întocmit
ef Serviciu Avize ęi Acorduri

Daniela VOIN CU

1 & MAI. 2019

Red:D.v../ 3ex./1 3.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
hUp://www.mbroľinstitutii/phmari&directii/directia medju/avjze arbori in consultare/avize arbori in consultare.php
pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU
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21. ki Î19

Către : SC AVI PROD GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura
PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobflul situat pe str Duioiei
nr sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1723557/29.03.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 2503/01.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobflul situat pe str Duioiei
nr 13, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile

individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 19.04.2019, s-a constatat că
Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 5m, astfel:

• din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Duioiei, perpendicular, până Ia
aproximativ 3,5m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii.

• fără afectarea arborilor existenţi în platbandă, în vecinătatea traseului Iucrării.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor de 1 m—1 .5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic, În timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

ĺn 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, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis in baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

ia
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Având in vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat aI
execuţiei Iucrărilor menţionate.

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

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea

platbandelor/pastilelorĺalveolelor.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, arL4, Iit.b.

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,
Simona-MpfíáhďPÖPĄ

Şef Se,viciu Avize şí Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
EoxaaPARASCA

14 MA:. zoíg

Red:P.R.i3ex.-0905.2019 - prezentul aviz a fost postat pe sile-uI PMB
pe daia de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
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Nr. 2504117235621 21. W. ZW%

Către SC A VI PROD GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura
PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligraűei nr. 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobflul situat pe str. Mihai
Viteazul nr. ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1723562/29.03.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 2504/01.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobUul situat pe str. Mihai
Viteazul nr 84 A, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile

individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 19.04.2019, s-a constatat că
Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de llm, astfel:

• din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Mihai Viteazul, perpendicular,
până Ia aproximativ 0,5m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există o alveolă cu gard viu.
Tn urma analizării dosarului, în conformitate cu 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea

L platbandelor/pastilelorlalveolelor.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau
toaletare.

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

DIRECTOR EXECUTI}71 Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Simona-Mariana A Daniela VOINESCUţjs

î1cmu:
aPASCA

Red:P.R./3ex.-09.052019 - prezentul aviz a fost postai pe ste-ul PMB ř
pe đata de V.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU
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romania2ül9.eu
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Către : SC AVI PROD GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura
PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicë nr. 44, sector 2

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str Petre
Ispir nr. ‚ sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1723589/29.03.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 2509/01.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str Petre Ispir
nr 13 A, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a
planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor
de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma
verificării efectuate pe teren în data de 19.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa
subteran, pe o Iungime de 3m, astfel:

• din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Petre Ispir, perpendicular, până
Ia aproximativ 0,5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem
cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

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

La flnalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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

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

Şef SeMciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:

‚1.

Nr. 2509/17235891

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Ma OPA

ĺtsTI
. 6.—

Red:P.RJ3ex.-0905.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

2 t MA ŻŁI

Către SC AVI PROD GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura
PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicü nr. 44, sector 2

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobfluĺ situat pe str. Oituz
nr. ‚ sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1723580129.03.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 2510/01.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de gaze naturaĺe pentru imobUul situat pe str. Oituz nr. 32,
sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. a planurilor
anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia
pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele
edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării
efectuate pe teren în data de 19.04.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa
subteran, pe o Iungime de 5m, asťel:

din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Oituz, perpendicular, până la
aproximativ 0,5m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizării dosarului, în conformitate cu 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obiigaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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

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

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

!ntocmit:
xanaPARASCA

Red:P.RJ3ex.-09,05,2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
• pe data de

Nr. 2510117235801

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-MarjanaPOPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU
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2 i MAI. 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura
PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electmnicű nr. 44, sector 2

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobUul situat pe
str Agńcultori nr ‚ sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1723585/29.03.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 2511/01.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de gaze naturaĺe pentru imobflul situat pe str Agricultori
nr. 6, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a
planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor
de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma
verificării efectuate pe teren în data de 19.04.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa
subteran, pe o Iungime de 5m, astĺel:

• din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Agricultori, perpendicular,
până Ia aproximativ 0,5m faţă de Iimita din pađea stângă a proprietăţii.

• în vecinătatea traseului Iucrării nu există arbori plantaţi în aliniament.
În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem
cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

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

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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

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

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
jPARASCA

ştflĄ

Nr. 2511117235851

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-MariapaOĘ'A

*

Red:P.RJ3ex.-09,05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB V
pe data đe

Bd. Reoina Elisabeta nr 47. cod wstal 050013. sedor 5. BuwresU. România
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2 t MAI. 209

Către : SC AVI PROD GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura
PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicü nr 44, sector 2

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobUul situat pe str Bujorul
AIb nr ‚ sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1723970/01.042019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 2550/02.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobflul situat pe str. Bujorul AIb
nr 93, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a
planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notiflcării nr, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor
de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma
veriflcării efectuate pe teren în data de 19.04.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa
subteran, pe o lungime de 9m, astfel:

din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Bujorul AIb, perpendicular,
până la aproximativ 4,5m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizării dosarului, în conformitate cu 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.
DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Maria a POPA

tt
Ređ:PR./3ex.-0905.2019 - prezentul aviz a fost postat pe sile-uI PMB

pe data de
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Nr. 2550117239701

ŞefSen'iciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
E3paPARASCA
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Către : SC A VJ PROD GRUP SRL — soiicită
PMB

ridicarea exemplarului de Ia registratura

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Eĺectronicü nr. 44, sector 2

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze
Agregatelor nr. ‚ sector 2, Bucureşti

naturale pentru imobilui situat pe intrarea

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Đaniela VOINESCU

Întocmit
—E9fASCA

4
tn I

Nr. 2551117239611

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B, cu nr 1723961/01.04.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 2551/02.04.2019, prin care solicitaţi avizui de specia]itate privind
executarea Iucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe Intrarea
Agregatelor nr. 24, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile

individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 19.04.2019, s-a constatat că
Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 3m, astfei:

din conducta existentă, subteran, în carosabilul IntrărU Agregatelor, perpendicular,
până Ia aproximativ 5m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizării dosarului, În conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţUior verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem
cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

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

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiteriL
DJRECTOR EXECUTJV,
Simona-Maria PA

Red:P.R./3ex.-09.05.2019 - prezentul aviz a fast postat pe síte-ut PMB

pe data de

Bd. Regina Etisabeta nr 47, cod poştal O513, sedor 5, Bucureş. Rnăn



0
0

0
0



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

21. MAI 7.1ií

Către : SC AVI PROD GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura
PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicünr. 44, sector2

Referitor Ia ĺucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobflul situat pe str erban
Gheorghe nr. ‚ sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1723964/01.04.2019 şi la
Direcţia de Mediu cu nr. 2552/02.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. erban
Gheorghe nr. 87-89, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile

individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă
comunicăm că, în urma verificărU efectuate pe teren în data de 19.04.2019, s-a constatat că
Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 4m, astfel:

din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Serban Gheorghe,
perpendicular, până Ia aproximativ 4m faţă de Iimita din partea stángă a
proprietăţfl.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
ln urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 vă facem
cunoscut avizul łavorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

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

Q La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.
DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-MariaęqĘ'QĘA

Red:RR./3ex.-09.05.201 D . prezentul aviz a iost postat pe site-uI PMB

pe data de

Nr. 2552117239641
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Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit
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21 MAŁ 2919

Către : SC APA NOVA SA
Str Tunad nr. 60 A, clădirea Stefan ceI Mare, eL 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: Administraţia străziior - Str Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1
ADP Sector 2 - Şos. Electronicü nr. 44, sector 2

Referitor Ia Iucrarea: Înlocuirea reţelei pubice de canalizare pe str Timpului, sector Z
Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1724330102.04.2019 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr. 2620/03.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea
Iucrării:,, Înlocuirea reţelei pubice de canalizare pe str Timpuiu sector 2", conform
documentaţiei depuse (C.U. nr. a planurilor anexate şi
Memoriuiui tehnic, Clasarea Notificărfl nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia
Mediului Bucureşti, PIan de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale
deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2, avizul Ministerului Culturii
nr. )‘ vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de
22.04.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 210m(Iungimea
conductei) + 60m(Iungimea conductelor pentru racordurilor i gurilor de scurgere), astfel:

• in carosabilul str. Timpului, pe aceIai traseu cu ceI existent, tronsonul cuprins între
str. Traian ş str. Popa Nan, cu subtraversarea str. Apusului.

• se avizează execuţia a 33 racorduri, 8 guri de scurgere i 5 cămine de inspecţie
canalizare.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
În urma analizărfl dosarului, în conformitate cu 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia soiicitării
revizuirü acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normeie de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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.

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
DanieIa VOINESCU

Întocmit:

E3oraARASCA
Red:P.R./4ex.-13.05.2019 prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB

• pe data de

Nr. 2620/1724330/

DIRECTOR EXECUTIV,
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PR]MĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

21. MA[ 2919

Către SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA SA — prin dI. Belet Romeo — solicită ridicarea
exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşament electńc în vederea alimentărä cu energie electrică
imobflului situat pe str Gheorghe MissaÜ nr ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1724313/02.04.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 2622/03.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament electric în vederea alimentării cu energie electrică
imobflului situat pe str Gheorghe MissaU nr 105, sector 1, conform documentaţiei depuse
(C.U. r ‘ din 12.02.2019, a planurilor anexate şi Memoriuiui tehnic,
Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureşti, Avizele/acordurile individuale aie deţinătoriior de reţele ediIitare, aviz de traseu
emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de
22.04.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 22m, astfel:

• din cablul existent în trotuarul nr. impare aI str. Gheorghe Missail, Ia aproximativ
Iimita din partea stângă a imobilului nr. 103 din str. Gheoghe Missail, continuă ptin
trotuarul str. Gheorghe Missail, până Ia aproximativ lm faţă de Iimita din partea
stângă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
În urma analizărfl dosarului, în conformitate cu 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrăriior aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau
toaietare.

Prezentul aviz are termen đe valabilitate 1 an đe Ia data emiterii.
DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA Şef Serviciu Avize şi Acorduri

Daniela VOINESCU

ţ ‘3u Intocmit:

‘ ‘j EPPARASCA

Red:P.R./3ex.-13.05.2019 - a fost postat pe site-uI PMB
pe data de
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PRIMĂRJA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

21. MA). 2O'9

Către : SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SA
B-dul Mărăeti nr. 28, sector 4

Spre ştiinţă: P54 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control -

Servicii Spaţii Verzi - B-dul Metaĺurgiei nr. 12-18, Grand Arena, eL 1, sector 4

Referitor Ia Iucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturaie i branamente pe
Aleea Tomesti si pe proprietatea particulară . din Aleea Tometi, sector 4,
Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1724895104.04.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 2704/05.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucră rii: „Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe
Aleea Tometi şi pe proprietatea particulară cu nr. 1O A din Aleea Tometi, sector 4",
conform documentaţiei depuse (C.U. din 17.05.2018, a planurilor
anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia
pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis
de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de
22.04.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 136,5m,
astfel:

• din conducta existentă, subteran în parcarea din Aleea Tomesti, viz-a-viz de blocul 2
din Aleea Tomesti nr. 1, continuă prin parcarea din Aleea Tometi, apoi trece prin
cokul părculeţului, amenajatňngrădit, apoi pe proprietatea imobilului bransat, conform
pianurilor anexă Ia C.U, r din 17.05.2018.

• fără afectarea vegetaţiei existente în părculeţul din vecinătatea traseului Iucrării.
În timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane. Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptu) arbońlor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. În timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirealruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

Tn 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, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Nr. 2704117248951

Bd. Regina Bisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşli, România Iei



Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia flnalizarea

lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorfl

eventualelor prejudicU produse prin prăbuşirea acestora.
Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat aI

execuţiei Iucrărilor menţionate.
Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia

solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială,

inclusiv plantare iarbăIgazon.
Este interzisă reducerea suprafetelor de spaţiu verde prin betonarea

platbandelorlpastilelorlalveolelor, etc.
Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr. 30412009, privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe

teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.
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,
Simona-M 7q9I3PPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduń
DanIeIaVOIŤJESCU

Intocmit:
oxanaRASCA

14. MAL 2019

Red:P.R.ŕ3ex.-13.052019 - prezentul avz a fosĺ postat pe sŤte-uí PMB
- pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCURFŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

CĂTRE,
S.C. ENGIE ROMANIA S.A.
Bulevardul Mărăsesti nr.4-6, sector 4, Bucuresti
p ri n
S.C. ANTOPREST ACTIV S.R.L.
Strada Afluentului nr.10, sector 1, Bucureti

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucuresti

Obiectul iucrării: “Reabilitare reţea distribuţie gaze naturale strada Subcetate,
Brânarul, sector 1, cu conducte şi instalaţii de racordare MP din PEWO SDRI 1"

Referitor Ia cererea depusă de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C.
ANTOPHEST ACTIV S.R.L., înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1725726/05.04.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.2800/08.04.2019, prin care se solicită emiterea avizului
privind executarea IucrărH “Reabilitare reţea distribuţie gaze naturale strada
Subcetate, Brânarul, sector 1, cu conducte $ instalaţä de racordare MP din PE100
SDH11", vă comunicăm următoarele:

1. conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr,
din 16.04.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă,
Memoriu tehnic, Clasarea notificărfl - - .2018 emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bucuresti, Aviz de traseu .2019 emis de ADP 51,
Aviz de traseu .2018 emis de Administraţia Străzilor Bucuresti, plan
de coordonare avizat de administratorii reţelelor edilitare, plan de încadrare În zonă),
Iucrarea constă în:

• Reabiiitare reţea distribuţie gaze naturale pe str. Subcetate (între b-dul
Bucuretii Noi i str. Brânarul) i pe str. Brânarul (între str. Cireoaia i imobil cu nr.10
din str. Brânarul) prin înlocuirea conductelor de gaze existente din OL 4" pe aceste
străzi cu conducte din PE 100 SDR 11 Dn 9Omm, amplasate Ia 05 m de conductele
existente. Tot odată, se vor înlocui i un nr. de 64 de branamente cu Dn 32mm, 63
mm. Lungimea totală a conductelor de distribuţie gaze propuse va fi de 638 m, iar a
branamenteIor propuse va fi de 424 m.

• Conducta de distribuţie aze propusă pe str. Subcetate i str. Brânarul se
va cupla în conducta existentă în carosabilul din B-dul Bucuretii Noi (executată din
PE Dn lBOmm- cuplată în PC1), în conducta existentă in str. Ardealului (executată
din OL 4" — cuplată în PC2), Ia conducta existentă în str Subcetate (din OL 4" —

cuplată în PCS) i Ia conducta existentă în str Măicăneti (din OL 4" — cuplată în PC

Nr.28001 17257261 .1. SL iŞ
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4). Traseul conductelor de gaze şi a branamenteIor propuse spre a fi înlocuite va
respecta planul de situaţie coordonator. Conductele se vor monta îngropat în
carosabil, trotuar, respecctiv spaţiu verde aferent blocului A1 1 din str. Subcetate, cu
respectarea adâncimii de îngheţ.

2. la verificarea pe teren efectuată în data de 06.052019 s-a constatat că
- în trotuarul nr, pare i impare din strada Subcetate există arbori plantaţi în

alveole. De asemenea, există un tronson de conductă care străbate spaţiul verde din
faţa bloçului A1 1 din str. Subcetate.

In strada Brânarul există aliniament stradal sub formă de ptatbandă plantată
cu arbori/arbuti i plante perene.

In urma analizării documentaţiei depuse ş 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 condiţionat execuţiei Iucrării menţionate.

In execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii:
- Execuţia Iucrării se va face numai în prezenţa unui reprezentant aI

Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, având obligaţia
anunţărfl direcţiei noastre cu 5 zile înainte de începerea Iucrărfl, Ia tel. 0211305.55.00,
interior 4108.

- In proximitatea arborilor existenţi în trotuarele aferente str. D. Grecescu
traversate de traseul branamenteIor ce vor fi înlocuite - menţionate mai sus,
săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţUlor din
teren care să nu distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic.

- In timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia ceI puţin 1 m
— 1,5 m faţă de arbori/arbuşti, conform SR 8591/1997 Reţele ediütare subterane.
Condiţii de amplasare.

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor
materiale în jurul arbońlor sau rănire&ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din
dotare.

- Este interzisă reducerea suprafeţei alveolelor sau a platbandei aflate în
aliniarnentul stradal menţionat, prin betonare.

In cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul
dendrologic poate fi pus în pericol de prăbusire prin dezrădăcinare, situaţie în care nu
suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului
dendrologic, Dacă la verificările ulterioare (12 Iuni de la finalizarea lucrării) se
constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul Iucrărfl,
aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor
prejudicfl produse prin prăbuşirea acestora.

In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de toaletare, iar
Ia finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerfl terenului Ia starea iniţială, înclusiv
plantarea gazonului (acolo unde este cazul).

Dacă în timpul execuţiei Iucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea
sistemului radicular aI 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 (defrisare care va implica plantarea de material
dendrologic în compensarea celui defriat).

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în
Cedificatul de Urbanism nr.245R11609794 din 16.04.2018 emis de Primăria
Municipiului Bucureşti i în baza planului de coordonare avizat de administratorii
reţelelor tehnico-edilitare, Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior
emiterfl acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirfl înainte de începerea execuţiei
I u c ră ri i.
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Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării sunt răspunzători de execuţia
Iucrărilor i de respectare condiţiilor din prezentul aviz.

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 dc valabilitate 1 an de Ia đata emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Întocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 4ex./1 3.05.2019 - prezentul aviz a tost postat pe site-uI PMB
http://wwwimb.roíinstitutii/Drimariaidirectii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in
consultaraphp
pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞII omaiq2O19eu
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 3159117287551 Z l MM. 21J19

Către : SC GINICON SRL
Str. Modestiei nr. 62, sector 1

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Extindere reţea de distńbuţe a gazelor natural şi branşamente pe
str Horia Măcelańu nr ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1728755/16.042019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr 3159/17.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Extindere reea de distribuţie a gazelor natural şi branşamente pe
str Horia Măcelańu nr 21, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

cu prelungirea valabilităţii până Ia data de ‚ a
planurilor anexate), vă comunicăm că pentru prezentul C.U. nr. din
20.09.2017 cu Iungimea traseului de 22m, Direcţia de Mediu a emis avizul nr.
6011588319(11847/1578511 )/22.02.201 8.

Având în vedere că Iucarea se execută conform C.U. nr. din
astťel:

• din conducta existentă în dreptul imobilului cu nr, 18 din str. Horia Măcelariu, prin
trotuarul nr. impare, subtraversează str. Horia Măcelariu, până Ia Iimita din par[ea
dreaptă a prorpietăţii.

•fără afectarea materialului dendrologic situat în platbandă din vecinătatea traseului
IucrărU.
(n timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţeor minime faţă

de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor 5)? 8591/1997 Reţele edilitam
subterane. Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptui arborilor din vecinătatea traseului Iucrărfl, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. În timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământuiui sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

In cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată' în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular aI acestora1 defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia flnalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
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Iucrărü, veţi avea obligaţia înlocuirh exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat aI
execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare 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.
Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea

platbandeloripastilelorlalveolelor.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, IiŁb.

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

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

lntocmit:
onaPARASCA

i k MM 2â9

RedP.Rflex.-09.052019 - prezenlu) aviz a fasl postat pe sile-uI PMB
• pe da(a de
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PRJMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

21. MM 2O1

Către : SC AVI PROD GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura
PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str Nuferüor
nr (fostă str Bujodlor n sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1730851/22.04.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 3408/23.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobflul situat pe str Nuferflor
nr 79 (fostă str Bujońlor ‚ sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr

din 13.11.2018, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea
Notificării ;.02.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,
Avizele/acordurile inaividuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de
ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de
10.05.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 9m, asťel:

• din conducta existentă în drumul de pământ aI str. Nuferilor, perpendicular, până
Ia aproximativ lOm faţă de Iimita din par[ea dreaptă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
in urma analizării dosarului, în conformitate cu 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform ar[. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.
DIRECTOR EXECUTIV,
5imona-Maria a P Şef 5e,vicîu Avize şi Acorduri

Daniela VOINESCU

Întocmit:
Ę.anPARASCA

Red:P.R13ex.-1305.201 9 - prezentul aviz a fost postat pe sile-uI PMB 4,
pe data đe

I,atH

Nr. 3408117308511
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 romanic2o]9.eu
DIRECŢIA DE MEDiU

CĂTRE,
S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.
Strada Ghiocei nr.1 1, sector 2, Bucuresti

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: “Branament de gaze naturale pe str. Bujorului sector
1, Bucureşti"

Ca urmare a cererii depuse de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., înregistrată Ia P.M.B. cu
nr.1730845/22.04.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.3409/23.04.2019, prin care se solicită
emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrării: “Bran.şament de gaze naturale str.
Bujoruluinr.20-24, sector 1", vă comunicăm următoarele;

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism
din 1311.2018 emis de Primăria Str.toruIui 1 Bucureşti împreună cu ptanul anexă, Certificat de
vânzare autentificată cu .2016, Memoriu tehnic, Aviz de traseu i .2019
emis de Consiliul Local Bucuresti Sector 1 — ADP S1, Clasarea notificării 2019
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucuresti, avizele individuale emise de
administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de incadrare În zonă) Iucrarea constă în

- realizare bransament de gaze naturale nou redusă presiune din PE 100 SDR 11, Dn
32mm, cu Iungimea de 4m (3m+lm riser) i a postului de reglare-măsurare aferent.
Bransamentut de gaze propus va fi racordat Ia conducta de gaze naturale Dn125 mm, existentă
În str. Nuferilor. Traseul de pozare a branamentuIui propus va fi realizat prin strada Nuferilor
(drum de pământ) până Ia postul de reglare-măsurare ce va fi montat in incinta imobilului
alimentat.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 09.05.2019 s-a constatat că pe
trotuarul aferent imobilului aiimentat, trotuar din str. Nuferilor nu există spaţiu verde sau
arborVarbuti afectaţi.

In urma analizării documentaţiei depuse i a verificărilor din teren, în conformitate cu
H.C.G.M.B. nr.304i2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul
Municipiuui Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrării menţionate.

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de toaletare,
iar Ia finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerü terenuiui Ia starea iniţială i refacerea
platbandei de spaţiu verde afectată de Iucrări..

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate in Certificatui de
Urbanism nr. 315/23TEIDD/B/35331 din 13.11.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti
împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare i este valabil numai în baza avizului emis de
Ministerul Culturfl ş Identităţii Naţionale privind execuţia acestei Iucrări.

Pentru orice modificare apărută in traseul Iucrării ulterior emiterh acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de inceperea execuţiei Iucrării.

Nr. 3409 11730845/ 2.t.JMI. 7J
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Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării sunt răspunzători de realizarea Iucrărilor i

de respectarea condiţiilor din prezentul aviz.
Nerespectarea celor menţionate in 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 teritoriu( Municipiului Bucureşti.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

Întocmit,
ef Serviciu Avize ęi Acorduri

Daniela VOINESCU

Red:D.Ví 3exulO.052019 - prezen!uI aviz a íost postat pe síte-W PMB

hUp://w.pmbrohnstitutii/primariaJdirectíi/directia mediwavize arbod in consultare/avize arboń in consultarephp

pe data de

1 4. MAI. 20í9

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-M; POPA

J
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PRIMĂRIA MUNICIflULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2Ül9.eu

Nr. 2654,2757,3291,897511724386,1725182,1729960,16598001 21. MAL ?P1

Către : SC PROMPT GAZ SRL — solicită ridicarea exemplaruluî de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Extindere reţea de distňbuţie a gazelor naturale i branamente pe
str Trompetului nr. ‚ sector 5, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1659800/12.09.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 8975/13.09.2018, completată cu documentaţia înregistrată Ia
P.M.B. cu nr. 1724386/02.04.2019, 1725182/04.04.2019, 1729960/18.04.2019 şi la Direcţia
de Mediu cu nr. 2654/03.04.2019, 2757/05.04.2019, 3291/19.04.2019, prin care solicitaţi
avizul de specialitate privind executarea Iucrării: “Extindere reţea de distribuţie a gazelor
naturale si bransamente pe str Trompetului nr. 12, sector 5", conform documentaţiei
depuse (C.U. nr. ‚ a planurilor anexate şi Memoriului tehnic,
Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureşti, PIan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia
Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 10.05.2019,
s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 23,5m, astfel:

• din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Trompetului Ia intersecţia cu
str. Lăstunului, continuă prin carosabílul str. Trompetului pe partea nr. impare, până
Ia aproximativ 2,5m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii.

• !ără afectarea arborilor existenţi în aliniament, din vecinătatea traseului Iucrării.
In timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane. Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se
« va executa manual sau utilizând o tehnologie adapta!ă condiţiilor din teren care să nu

distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor 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, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.
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PRMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECTIA DE MEDIU

Către SC E-DISTRIRUŢIE MUNTENIA SA - prin
ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB

__

J].4

— solicită

/5

Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control -

Servicii Spaţii Verzi - B-dulMetalurgieinr. 12-18, GrandArena, eL 1, sector4

Referitor Ia Iucrnrea: Branşament electric pentru alimentarea cu energie electrică a
imobilului situat pe str. Dumbră veni nr. ‚ sector 4, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1724998/04.04.2019 şi Ia Direcţia

Q de Mediu cu nr 2709/05.04.2019, completată cu documentaţia înregistrată Ia P.M.B. cu
nr. 1733605/07.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3829/08.05.2019, prin care solicitaţi avizul
de specialitate privind executarea Iucrării: Branşament electric pentru alimentarea cu energie
electrică a imobilului situat pe str. Dumbrăveni nr. 4, sector 4, conform documentaţiei depuse
(C.U. nr. a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea
Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti1
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL
sector 4), vă comunicăm că, în urma verif,cării efectuate pe teren în data de 10.05.2019, s-a
constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 40m, astfei:

• din DS4250 existent în trotuarul str. Dumbrăveni, în dreptul imobilului cu nr. 3,
continuă prin trotuarul nr. impare aI str. Dumbraveni, subtraversează
str. Dumbraveni, până Ia Iimita din partea dreaptă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele

de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiuiui Bucureşti, vă facem cunoscut avizul
favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

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

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea

platbandelorlpastilelorialveolelor.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că in baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECJJr1NÎ» Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela

!ntocmit:
E54yjnaPARASCA
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PRIMĂRIA MUN1OPIULUI BUWREŞ11 roplpnkJ2Oi?.eu
DIAECŢIA DE MEDIU

Nr. 2854! 1726125I...1.JJA&.

CĂTRE,
S.C. PROMPT GAZ S.R.L.
Strada Staminelor nr.2, scetor 5, Bucureti

Spre ştünţă:
PRIMARIA SECTOR 6 BUCUREŞTI
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC I DEZVOLTARE
URBANĂ SECTQR 6
Intr. Av. Lt. Caranda Gh. Nr.9, sector 6, Bucuresti

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

Referitor Ia Iucrarea: “Extindeťe conductă de gaze naturale $ bran.şamente pe
drumul de acces de Iângă - sector 6, Bucureşti"

Ca urmare a cererii depuse de S.C. PROMPT GAZ S.R.L., inregistrată Ia P.M.B. cu
nr.1726125/08.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.2854/09.042019, prin care se soľcită
emiterea avizului privind executarea Iucrării: “ Extindere conductă de gaze naturale .i
branamente pe drumul de acces de Iângă bloc P23 din str. Tufănel&or, sector 6", vă comunicăm
următoare!e:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism din
13.07.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti ímpreună cu planul anexă, Memoriu tehnic,
Contract de vânzare aut. cu .2017, Acord de acces - 2017 i
soluţie de acces .2017 emise de Distrigaz Sud Reţele, Aviz nr.1 1731 i D.102018
emis de Administraţia Domeniului Public i Dezvoltare Urbană Sector 6, Aviz de traseu nr.

2019 emis de Administraţia Străzilor Bucuresti, Clasarea notificărü
.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucuresti, plan de coordonare

vizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare i stradale), Iucrarea va consta în:
- realizare extindere conductă de gaze naturale RP din PE 100 SDR 11 cu Dn 9Omm,

cu cuplare în conducta de gaze naturale Dn 125mm existentă în str. Tufănelelor. Traseul
conductei de gaze proiectate va traversa parţial carosabilul i trotuarul din str Tufănelelor nr.
pare, apoi va străbate drumul de acces de Iângă blocul P23 din str. Tufănelelor până în dreptul
imobilului cu nr. IE 226311 unde extinderea propusă va avea cap terminal.

- realizare branament de gaze naturale nou, in dividual, redusă presiune, din PE 100
SDR 1 lcu Dn 32 mm, cu Iungimea de 2,5 m (1 ‚5m +1 m reiser) i a unui post de reglare-măsurare
aferent. Bransamentul de gaze propus va fi racordat Ia conducta de gaze naturale redusă
presiune, Dn90 mm propusă în drumul de acces. Lucrările de pozare subterană a conductei i
branamentuIui proiectate se vor realiza prin săpătură.

2. Urmare a verificărH efectuate pe teren în data de 08.05.2019 s-a constatat că pe
traseui iucrării există spaţiul verde aferent blocuiui P23 din str. Tufănelelor, spaţiu verde in care
există arbori, arbusti, plante perene plantate.
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mn urma analizărü 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 condiţionat execuţiei Iucrării

menţionate.
In execuţia Iucrărilor se vor respecta următoarele condiţii:

- Execuţia Iucrării se va face numai în prezenţa unui reprezentant aI Direcţiei de

Mediu dín cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti1 având obligaţia anunţării direcţ[ei noastre

cu 5 zile înainte de începerea Iucrării, Ia tel. 021/305.55.00, interior 4184.

- Tn proximitatea arboriIor/arbutiIor existenţi în spahile verzi traversate de traseul

conductei de gaze propuse, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată

condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic.

- Tn timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului

dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia ceI puţin 1 m — 1,5 m faţă

de arbori, conform SR 8591/1997 Reţe!e edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

- Este interzisă secţionarea rădăcínilor, depunerea pământului sau altor materiale în

jurul arborilor sau rănireairuperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.
In cazul in care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic poate

fi pus în pericol de prăbuire prin dezrădăcinare, situaţie în care nu suntem răspunzători de
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic, Dacă Ia verificările

ulterioare (12 Iuni de Ia 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.

- Este interzisă diminuarea supraĺeţei de spaţiu verde (prin betonarea platbandei

sau a alveolelor din aliniamentul stradal, etc).
In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de toaletare, iar Ia

finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Prezentul aviz este emis in baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de

Urbanism 2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti i în baza

planului de coordonare.
Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterH acestui aviz, aveţi

obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrării.
Executantul, respectiv beneficiarul Iucrării răspund de execuţia Iucrărh i de respectarea

condiţiilor din prezentul aviz.
In Procesul verbal de recepţie preliminară de refacere a zonelor afectate de Iucrări vor fi

consemnate constatărí cu privire Ia starea materiatuluí dendrologic (arboriĺarbuti) i a spaţiilor
verzi afectate de Iucrări, conform art, 13 din Anexa 1 Ia HCGMB nr.220/2018 privind aprobarea
“Normeĺor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia ĺucrărilor de infrastructură
(tehnico - edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti'.

Nerespectarea celor menţionate in 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,

Tntocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

15, MAL 7ĎÎ
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PRIMĂRIA MUNICJPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

21
Nr. 1527, 3594/1714100, 1732230!

CĂTRE,
S.C. GRID SITAL S.R.L.
Strada Stelu(ei nr. 11, sector 1, Bucureti

Spre ştiină:
PRIMARIA SECTOR 3 BUCURESTI
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE
os. Mihai Bravu nr.428, sector 3, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: “Extindere conductă de gaze naturale i branamente pe Str.
Prisaca Dornei .şi pe proprietatea paniculară IE 214555, sector 3, Bucureştľ'

Ca urmare a cererii depuse de S.C. GRID SITAL S.R.L., înregistrată Ia P.M.B. cu
nr.1714100/27.02.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.1527/28.02.2019, completată cu
documentaţia înregistrată Ia P.M.B, cu nr 1732230/25.04.2019 i Ia Direcţia de Mediu nr.
3594/02.05.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea Iucrării: “ Extindere
conductă de gaze naturale $ bran.amente pe Str. Prisaca Dornei $ pe proprietatea particuĺară

sector 3' vă comunicăm următoarele:
1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din

08.02.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu
justificativ, Contract de vânzare aut, cu nr ‚ Act adttional nr.1 aut. cu nr.

Aviz tehnic de principiu nr. i soluţie de acces nr.
emise de Distrigaz Sud Reţele, Aviz de traseu nr emis de

Primăria Sector 3 — Direcţia Servicii Publice, Aviz nr. emis de Primăria Sectorului
3-Serviciul Urbanism i Amenajarea Teritoriului, Aviz emis de Comisia Tehnică de Circulaţie-PMB
nr. 3807/12.03.2019, Clasarea notificării nr.5602/05.03.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia
Mediuiui Bucuresti, avize individuale emise de administratońi reţelelor tehnico-edilitare i
stradale), lucrarea va consta în:

- realizare extindere conductă de gaze naturale MP din PE 100 SDR 11 cu Dn
OOmm, cu racordare în conducta de gaze naturale MP OL 20" existentă în str. Prisaca Dornei.
Conducta propusă va fi montată subteran pe un traseu începând din str. Prisaca Dornei (parţial
prin subtraversare), apoi va continua prin drumul de acces (proprietate privată) până în dreptul
imobilului (str. Prisaca Dornei nr. )‘ unde conducta propusă va avea cap
terminal. Lungimea extinderii conductei de gaze naturale va fi de 101 mI. Dimenisiunile gropii de
sudare vor fi :1,0 x 1,20 x 1 ‚70m, lătimea anţului de montare a conductei va fi de 0,4 m, execuţia
Iucrărilor va fi realizată în carosabil/trotuar prin săpătură.

- realizare bransament de gaze naturale nou, in dividuai, MP din PE 100 SDR 11 cu
Dn 32 mm, cu Iungimea de 7 m (6m +lm reiser) i a unui post de reglare-măsurare aferent.
BranamentuI de gaze propus va fi racordat Ia conducta de gaze naturale MP, Dn90 mm propusă
în drumul de acces, Lucrările de pozare subterană a bransamentului proiectat se vor reaIiz,apŢÍtiJ
săpătură cu Iăţimea de 0,4 m, în proximitatea Iimitei dreapta a imobilului alimentat. ‚(: <
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2. Urmare a veriíicării efectuate pe teren în data de 15.05.2019 s-a constatat că pe

traseul Iucrării nu există spaţii verzi, arbori sau arbuti. Există vegetaţie Ia Iimita de proprietate a

imobileloradiacente drumului de acces-privat.
In 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 & spaţiilor verzi de pe teritoriul

Municípiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate.
In baza acestui aviz nu se execută Iucrări đe defrişare sau de toaletare, iar Ia

finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerfl terenului Ia starea iniţială.
Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de

Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu
planul anexă-vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi
obligaţia solicítării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărfl.

Executantul, respectkv beneticiarul Iucrăriä răspund de execuţia ucrărü.
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.

DIRECTQR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Întocmit
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

17. W
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PRIMĂRIA MUNICJPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 8643, 318911657359,1729114/ 24.

CĂTRE,
IMPACTĐEVELOPER & CONTRACTOR S.A.
os. Bucuresti Ploiesti, nr 172-176, Clădirea A, EL 1, sector 1, Bucuresti

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA STRAZILOR BUCUHEŞTI
Str.Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureti

COMPANIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE
B-dul Dinicu Golescu nr.38, sector 1 Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: “Realizare subtraversare caie ferată $ Centura Bucureşti cu
conducte de evacuare a apelor epurate $ a apelor pluviale colectate, Iucrări
executate pe teritoriul sectorului 1'

Ca urmare a cererii depusă de IMPACT DEVELQPER & CQNTRACTOR &A1,
înregistrată ia P.M.B. cu nr.1657359104.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.8643/05.09.2018, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr.
1729114/17.04.2019 i Ia Direcţia de Mediu nr. 3189/13.04.2019, prin care se solicită
emiterea avizului privind executarea Iucrării: “Realizare subtraversare cale ferată i
Centura Bucureti cu conducte de evacuare a apelor epurate i a apelor pluviale
colectate, Iucrări executate pe teritoriui sectorului 1", vă comunicăm următoareie:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism
nr. ‚ prelungit până Ia 18.10.2019, emis de Primăria
Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Certificat de înregistrare, Imputernicire,
Act de dezmembrare aut. cu nr. ‚ Extras de carte funciară pentru
informare — Memoriu justificativ,
Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Străzilor Bucureti, Clasarea
notificării nr. . emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, Aviz
nr. emis de Compania Naţională de Căi Ferate “CFR" S.A.-Direcţia
Tehnică), Iucrarea constă în

• realizare iucrări de subtraversare cale ferată i Centura Bucureti cu 3
conducte de evacuarea apelor epurate i a apelor pluviale colectate din ansamblu de
Iocuinţe GREENFIELD, Iucrări executate pe Aieea Teiani nr.
Drumul Pădurea Mogooaia nr, i pe domeniul public (Aleea Teisani, Centura
Bucureti, Calea Ferată). Conductele de evacuarea apelor epurate ş a apelor piuviale
sunt din polietienă de înaltă densitate PEHD, cu diametrul de 250mm, ce vor face
Iegătura dintre staţiiie de pompare ş canalul ANIF, vor subtraversa calea ferată si
Centura Bucureti prin foraj orizontal dirijat, perpendicular pe axul căii ferate, în Iungime
de 62,5 m. Săpături pentru gropile de Iansare I de capăt vor fi executate manuaL
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n r.
Lucrările nu vor afecta spaţiile verzi, asa cum rezultă din Certificat de Urbanism

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 16.05.2019 s-a constatat
că în proximitatea lucrărfl există vegetaţie crescută spontan, precum i spaţii verzi cu

arbori plantaţi (în Iungul căii ferate, dar i în spaţiul verde cu gazon adiacent Centurfl
Bucureti).

In urma analizării documentaţiei depuse ş a verificădlor pe 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 execuţiei Iucrării
m enţi onate.

In execuţia Iucrărilor se vor respecta următoarele condiţii:
- In timpul Iucrărilor executantul va Iua măsuri de protejare a materialului

dendrologic din proximitatea Iucrărilor prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate
manual) la cel puţin 1,0 -1,5 m faţă de arbori (cu diametrul trunchiului mai mare de 7 cm),
conform SR 8591/1997 Reţele edi/itare subterane. Condiţii de amplasare;

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor
materiale în juwl arborilor sau rănire&ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din
dotare.

- 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 arboń), existând riscui secţionării acestuia, defrişarea materialului
dendrologic cu diametrul trunchiului mai mare de 7cm 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 avizul este emis în vederea obţinerii Autorizaţiei de Construire, iar în
baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau đe toaletare. La finalizarea
lucrărilor aveţi obligaţia aducerh terenului Ia starea iniţială, inclusiv plantarea gazonului,
acolo unde acesta există.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul
de Urbanism nr. ‚ prelungit până Ia 18.10.2019 ş a
planului anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterü acestui aviz,
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei IucrărU.

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 spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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

ef Serviciu Avize i Acorduri
Daniela VOINESCU

i 7. L 2
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PRIMĂRIA MUNICIMULUI BUCUREŞ11 Optc.nçQ99[.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 1220,2853/1711069,17261331 LS :;J.

Către: — solicită ridicarea examplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobflului situat pe str Lainici
nr ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1711069/19.02.2019 şi ia
Direcţia de Mediu cu nr. 1220/20.02.2019, completată cu documentaUa înregistrată Ia
P.M.B. cu nr. 1726133/08.04.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2853/08.04.2019, prin care
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării: Alimentare cu energie electrică a
imobflului situat pe str Lainici nr 46 A, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planuriior anexate şi Memoriuiui tehnic, Ciasarea
Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediuiui Bucureşti,
Avizeie/acorduriie individuale aie deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de
ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de
10.05.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 4m, astfel:

• de Ia CD-uI existent Ia imobilul nr. 46 din str. Lainici, prin trotuarul str. Lainici, pe
partea nr. pare, până Ia aproximativ 0,5m faţă de Iimita din partea dreaptă a
proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
În urma anaiizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriui Municipiului Bucureşti, vă facem
cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

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

La finalizarea iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
r Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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

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

DIRECTOR EXECUTIV, Şef Serviciu Avize şi Acordufl
simona-Ma%ţ'* Daniela VOINk

Întocmit:
Ep2pana PARASCA

- 1;
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

? 3. %M. Îą'3
Nr. 1644,2897/1715362,1726412!

Către : SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA — prin — solicită
ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicä nr. 44, sector 2

Referitor Ia Iucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobflului situat pe str PIL Niţă Ion
nr. ‚ sector 2, Bucureşti

Referitor ła cererea dvs., mnregistrată Ia P.M.B, cu nr 1715362/04.03.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 1644/05.03.2019, completată cu documentaţia înregistrată Ia

Q
P.M.B. cu nr. 1726412/09.04.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2897110.04.2019, prin care
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării: Alimentare cu energie electrică a
imobUului situat pe str PIt. Niţă Ion nr 18, sectorz conform documentaţiei depuse (C.U. nr

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile

individuaie ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 15.05.2019, s-a constatat că
Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 25m (lm trotuar/domeniul public + 24m
drum de servitute/domeniul privat), astfel:

• din LEA JT existent în dreptul imobilelor cu nr, 16 i 18 din str. PIt. Ion Niţă, prin
trotuarul str. Lainici i drumul de servitute, până Ia aproximativ lm faţă de Iimita
din partea stângă a proprietăţii.

• în vecinătate nu extstă arbori plantaţi în aliniament.
În urma analizării dosarului, în conformitate cu 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 emiterii prezentuiui aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spat)ilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.
DIRECTOR EXECUTVL Şef Se,viciu Avize şi Acorduri
Simona-Maria PÓPA Daniela VOINESCU

Întocmi
°Ét' ENQĄQąRASCA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 rompntp2p)9.eu
DIRECTIA DE MEDIU

Nr. 2119, 3295l17197811729507/

CĂTRE,

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bulevardul Poĺigraf iei nr. 4, sector 1, Bucureti

Referitor ĺa ĺucrarea: ‘Branament energie electrică pentru imobilul situat în str.
Bârlogeni i sector 1, Bucureşti"

Ca urmare a cererii depuse de inregistrată la P.M.B. cu
nr.1719781/19.03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.2119/20.03.2019, completată cu
documentaţia înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1729507/17.04.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu
nr.3265/18.04.2019 prin care se solicită emiterea avizului privind executarea Iucrării:
“Branament energie electrică pentru imabilul situat in str. Bârlogeni sector 1, Bucureti' 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,
Acte doveditoare asupra proprietăţii imobilului - teren i/sau construcţii, Aviz tehnic de racordare
nr. i Fia de soluţie nr, emise de E-distribuţie
Muntenia, Aviz de traseu nr. emis de Consiliul Local Sector 1 - Administraţia
Domeniului Public Sector 1, Clasarea notificării nr, emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bucureti, avize individuale emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare,
plan de încadrare în zonă), Iucrarea constă în:

- realizare bransament electric subteran prin montarea unui cablu trifazat tip
3x10÷6C, de Iungime=6 m pe domeniul public. BranamentuI electric propus va fi alimentat din
LEA JT (Iinia electrică aeriană —joasă tensiune) existentă pe stâlpul montat in trotuarul din dreptul
imobilului cu din str. Bârlogeni. Traseul canatizaţiei electrice proiectate va traversa
carosabilul i trotuarul din str Bârlogeni, până Ia BMPT ce va fi montat în incinta imobilului, Ia
Iimita de proprietate cu acces direct din domeniul public. CabIuI va fi pozat în pământ, în profile
existente, Ia adâncimea de 0,8m în trotuar, in sant deschis.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 24.04.2019 s-a constatat in
trotuarul nr. pare, respectiv impare există aliniament stradal sub formă de platbandă cu arbori
plantaţi în aceasta.

In 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 execuţiei Iucrării menţionate.
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În execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii:
- În proximitatea arborilor/arbustilor existenţi în spaţiile verzi din proximitatea

traseului Iucrărilor, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţülor
din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic.

- În timpuI Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia ceI puţin 1 m — 1,5 m faţă
de arbori, conform Sfl 8591/1997 Reţeĺe edŕĺitare subterane. Condiţii de ampĺasare.

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

In cazul Tn care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic poate
fi pus în pericol de prăbusire prin dezrădăcinare, situaţie în care nu suntem răspunzători de
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic, Dacă Ia verificările
ulterioare (12 Iuni de Ia finalizarea Iucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului
dendrologic aflat pe traseul Iucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea
contravalorü eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

- Este interzisă diminuarea suprafetei de spaţiu verde (prin betonarea platbandei
sau a alveolelor din aliniamentul stradal, etc).

In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de toaletare, iar Ia
finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este emis in baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu
planul anexă - vizat spre neschimbare i este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii i
Identităţii Naţionale.

Pentru orice moditicare apărută în traseul IucrărH ulterior emiterfl acestui aviz, aveţi
obligaţia solicítărií revizuiriř acestuia înainte de inceperea execuţiei Iucrărfl.

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

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

DIRECTQR EXECUTIV,

Simona-M iana POPA

Întocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINE CU
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2Ol9.eu
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imobiIui situat pe

Nr. 2371 J 1722013! :J L1J;J -

CĂTRE,
S.C. A.M. INFO CONCEPT S.R.L.
Strada ion Ţuculescu nr 21, sector 3, Bucuresti

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

Referitor Ia íucrarea: ‘Alimentare cu energie electrică pentru
DrumuI Crăiteior 1, sector 5, Bucure$i"

Ca urmare a cererii depuse de S.C. A.M. INFO CONCEPT S.R.L., cerere înregistrată
Ia P.M.B. cu nr.1722013/26.03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.2371/27.03.2019, cerere prin
care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrărfl: “ Alimentare cu
energie electrică pentru imobiĺui situat pe Drumul Crăiţelor nr ‚ sector 5", vă comunicăm
următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din
08.11.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic1
Autorizaţie de Construire imobil, Fia de soluţie nr emise de E-distribuţie
Muntenia, Aviz de traseu nr emis de Administraţia Străzilor Bucureti, Aviz
Primar Sector 5 Bucureti, Clasarea notificărü nr emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bucuresti, avizele individuale emise de administratorü reţelelor tehnico
edilitare, plan de încadrare în zonă) lucrarea constă în:

- alimentarea electrică a imobilului din str. Drumul Crăiţelor se va realiza prin
pozarea subterană a unui cablu electric de joasă tensiune, 3x150÷95N, pe un traseu de 370 m.
BranamentuI electric propus va fi alimentat din CS-cutia de siguranţă (existentă în trotuarul din
str. Dantelei, Ia intersecţia cu str. Amza Pelea), apoi traseul va continua prin trotuarul str.
Dantelei i va continua prin drumul de pământ din str. Drumul Crăiţelor, până Ia firida de
distribuţie, contorizare i protecţie (FDCP) ce va fi amplasată în incinta imobilului alimentat.
CabluI electric propus va fi montat în tub flexibil Ia adâncimea de 0,8 m în trotuar ş Ia
subtraversările străzilor Ursa Mică şÍ Nandru Ia adincimea de 1,2 m.

Pe traseul canalizaţiei electrice nu va fi afectată vegetaţia.
2. Urmare a verificării efectuate pe teren in data de 24.04.2019 s-a constatat că in

trotuarul din str. Dantelei, între str. Nandru ş str. Ursa Mică există în trotuar 5 ex. arbori plantaţi
Ia Iimita de proprietate a imobilelor. De asemenea, in str Drumul Crăiţelor există vegetaţie
spontanăi spaţii verzi plantate la Iimita de proprietate a imobilelor din această stradă.

In 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 spaţHlor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei Iucrării
menţionate.

Bd. Renina Elisabeta nr. 47 cnd nnstal 050012. sectnr 5. B,rj,resli Rnmânia It I



În execuţia Iucrărilor se vor respecta următoarele condiţii:
- În proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utihzând o

tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular ai materialului
dendrologic.

- În timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manuai) Ia cei puţin 1,0 -1,5 m faţă de
arbori, conform SR 8591/1997 ReţeIe edilitare subterane, Condiţii de amplasare;

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în
jurul arborilor sau rănirealruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare;

- Este interzisă reducerea spaţiului verde existent conform prevederilor art.18 din
Legea 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţüior verzi din intra viianuĺ iocalităţflor,
cu modificările i completările ulterioare.

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

- Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută iucrári de đefrişare sau de
toaletare, iar Ia finabzarea iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Rrezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor speciĺicate în Certificatul de
Urbanism nr. din 08.11.2018 emis de Frimăria Municipiului Bucureşti împreună
cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Fentru orice modificare apărută in traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirfl acestuia inainte de începerea execuţiei lucrărű.

Beneficiarul, respectiv executantul IucrărH sunt răspunzători de realizarea Iucrărilor.
Nerespectarea celor menţionate in 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.

DIRECTQR EXECUTIV,

Simona-Marîana PQPA

Întocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

i 1. ľ ;J. 2113
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PRIMĂRIA MUNICJPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDiU
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situat în Strada

Nr. 2458117232131

CĂTRE,
S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.
Strada Ghiocei nr. 1 1, sector 2, Bucuresti

Spre ştünţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 2
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
os. Electronicii nr.44, sector 2, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: “Branament de gaze naturale pentru imobHul
Lecturii, ‚ sector 2, Bucureşti"

Ca urmare a cererii depuse de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., înregistrată Ia P.M.B. cu
nr.1723213/28.03.2019 şi Ia Oirecţia de Mediu cu nr.2458/29.03.2019, prin care se solicită
emiterea avizului privind executarea Iucrărh: “8ranament de gaze naturale pentru imobilul situat
în Strada Lecturünr. ‚ sector2' vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr din 21.01.2019 emis
de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Aviz tehnic de racordare
nr. i Soluţie de acces nr, emise de Distrigaz Sud Reţele, Memoriu
tehnic, Aviz nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 2, Titlu de
proprietate asupra imobiluiui, Clasarea notiticărfl nr emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediuiui Bucureti, avize individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare, plan
de încadrare in zonă), Iucrarea constă în

- realizare branament de gaze naturale nou, individuaI, RP din PE 100 SDR 11, Dn
32 mm, cu Iungimea de 5m (4m + lm reiser) i a unui post de reglare-măsurare aferent.
BranamentuI proiectat va fi racordat Ia conducta de gaze naturale, RP PE 100 SDR 11 Dn
11 Omm, existentă în carosabilul din str. Lecturh. Traseul de pozare a branamentuIui proiectat va
fi realizat pe domeniul public ş va traversa parţial carosabilul i trotuarul în dreptul Iimitei de
proprietate dreapta a imobilului alimentat, iar pozarea conductei de branament se va executa
prin săpătură in anţ deschis, cu Iăţimea 0,4 m ş Ia adâncimea de 0,5-0,9 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 09.05.2019 s-a constatat că in
dreptu imobiuui aimentat există aliniament sub formă de p)atbandă în care se află un ex. Prunus
domestica (prun) cu diametrui de 25cm, h=5-6m, precum ş plante perene plantate.

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
Municipśului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei Iucrării
menţionate.

- În proximitatea materialului dendrologic menţionat, săpătura se va executa manual
sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiślor din teren care să nu distrugă sistemul radicular
aI materialului dendrologic.
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- În timpul Iucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia cel puţin 1 m — 1,5 m faţă

de arbori/arbuşti, conform SR 8591/1997 ReţeIe edŕlitare subterane. Condiţü de amplasare.
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în

jurul arborilor sau rănirealruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.
In cazul in care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic poate

fi pus in pericol de prăbusíre prin dezrădăcinare, situaţie în care 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 lucrării, aveţi obligaţia inlocuirü exemplarelor
uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. Dacă
în timpul execuţiei Iucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului radicular aI
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 (defrisare care va implica plantarea
de material dendrologic în compensare).

- Este interzisă diminuarea suprafeţei de spaţiu verde prin betonarea platbandei.
In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de toaletare, iar Ia

finalizarea lucrărH aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de

Urbanism nr emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul
anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterü acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitărü revizuirü acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrării.

Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz va fi sancţionată conform art4, 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

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-M ŕiána PQPA

an de la data emiterii.

Întocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

2';
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pe data de

Dl 47 flĘţVifl qnrtnr R"n,rpH Pnmnia I,aiiI



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 romaniq2Ol9.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

CĂTRE,
S.C. MIRAL INSTAL COMPANY S.R.L.
Aleea Marius Emanofl Buteică nr. 18-20, sector 3, Bucuresti

Spre ştHnţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 2
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
os. Electronicü nr.44, sector 2, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: “Branament de gaze naturaie pentru imobiIuI din os.
Dobroeti 1, sector 2, Bucurestľ'

Ca urmare a cererii depuse de S.C. MIRAL INSTAL COMPANY S.R.L., înregistrată Ia
RM.B. cu nr.1724883/04.04.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.2710/05.04.2019, prin care se
solicită emiterea avizului privind executarea Iucrării: “ Bransament de gaze naturaĺe pentru
imobilul din Şos. Dobroetinr. ‚ sector2'ţ vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. emis
de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Contract de
vânzare aut. cu nr. ‚ Aviz tehnic de racordare nr. emis de
Distrigaz Sud Reţele, Aviz nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector
2, Clasarea notificării nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti,
avize individuale emise de administratorü reţelelor tehnico-edilitare i stradale, plan de incadrare
în zonă), Iucrarea va consta în:

- realizare branament de gaze naturaie nou, individuaI, redusă presiune, din PE 100
SDR 11 cu Dn 63 mm si Iungimea de 6,0 m (5,Om + 1,Om reiser) i a unui post de regiare
măsurare aferent. BranamentuI de gaze propus va fi racordat Ia conducta de gaze naturale
redusă presiune, Dn 315 mm existentă in carosabilul din str. Dobroeti i va fi executat Ia 0,5 m
de Iimita de proprietate dreapta a imobilului alimentat, conform planului anexă Ia Certificatul de
Urbanism. Lucrările de pozare subterană a conductei i branamentuIui proiectate se vor realiza
prin săpătură.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 09.05.2019 s-a constatat că pe
Ťraseul iucrării nu există spaţii verzi, arbori Iarbuti afectate de execuţia iucrării.

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

In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de toaletare, iar ia
finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este emis in baza cu respectarea celor specificate În Certificatul de
Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul
anexă — vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi
obligaţia soiicitării revizuirH acestuia inainte de începerea execuţiei Iucrărfl.

Iż I II
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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 teritoriui Municipiuiui Bucureşti.

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

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Întocmit
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU
ľ' i(
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PRJMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢ1A DE MEDIU

romania2Ol9.eu

Către : SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL
Aleea Madus Emanofl Buteică nr. 18-20, sector 3

Spre ştiinţă: P54 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control -

Servicii Spaţii Verzi - B-dul Metalurgiei nr 12-18, Grand Arena, eL 1, sector 4

Referitor Ia Iucrarea: Mutare bransament de apă potabilă Ia imobflul din str Poenaru
Bordea nr. ‚ sector 4, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată ia P.M.B. cu nr. 1690867/1712.2018 şi Ia

C Direcţia de Mediu cu nr 11850/18.12.2018, completată cu documentaba înregistrată Ia
P.M.B. cu nr. 1725527/05.04.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2785/08.04.2019, prin care
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării: “Mutare brnnament de apă
potabflă Ia imobUul din str Poenaru Bordea nr 2, sector 4", conform documentaţiei depuse
(C.U. nr. ‚ a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea
Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele ediHtare, aviz de traseu favorabil
emis de ADP sector 5), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de
10.05.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 7m, astfel:

• din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Sfinţfl Apostoli, perpendicuiar,
până Ia aproximativ 13m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
În urma analizării dosaruiui, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem
cunoscut avizui favorabii execuţiei Iucrăriior menţionate.

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

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţUior verzi de pe teritoriui Municipiului Bucureşti.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii i este valabil
numai ínsoţit de avizul Ministerului Culturii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA ĺ

Întocmit:
ExpĘgPARASCA

Ređ:P.R./3ex.-16.05.2019 - prezenlul aviz a fost postat pe síte-ul PMB /7ţ
pe data de
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Şef Se,viciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCV(
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PRIMĂRIA MUNICIRULUI BUCUREŞ11 romania2ül9.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

_________

1_5__r::.'_wi

Către : SC STUDIO PLUS RESIDENCE SRL - prin
Aleea Tomesti nr. 1O A, sector 4

Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control -

Servicii Spaţii Verzi - B-dulMetalurgieinr. 12-18, GrandArena, eL 1, sector4

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de apă potabilă i racord de canalizare pentru imobilul
situat pe str PotaIionuJui nr. ‚ sector 4, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1725674/05.04.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 2790/08.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de apă potabilă i racord de canalizare pentru imobflul
situat pe str PotaIionuIui nr 24, sector 4, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării
nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,
Avizele/acordurile individuale aie deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de
DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de
22.04.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 6m
(branament) + 5m (racord), astfel:

• din conductele existente, subteran, în carosabilul str. PotaIionuIui, perpendicular,
până Ía aproximativ 1 ‚5m i 3,5m faţă de Iimita din partea stângă a prorprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi in aliniament.
În urma analizării dosarului, în ccnformitate cu 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.
DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA ŞefSewiciu Avize şi Acordufl

Daniela VOINESCU

nÇ3W Întocmit:
vo3hIa;.

_;L44SLcntC.

Red:P.RJ3ex.-16.052019 - pmzentul avizä ĺcst pastat pe site-uI PMB
pe data de 12,,,
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 romonia2Ol9.eu
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DIRECŢIA DE MEDIU

23 2)í

Către:SC APA NOVA SA-prin
Str Tunaä nr 60 A, clădirea Stefan ceI Mare, eL 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1
ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Înlocuirea reţelei publice de canalizare pe str Biserica Amzei,
sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B, cu nr 1726023/08.04.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr 2843/09.04.2019, prin care soticitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Inlocuirea re(elei publice de canalizare pe str Biserica Amzei,
sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ cu
prelungirea valabilităţU până Ia data de a planurilor anexate şi Memoriului
tehnic, Clasarea Notiflcării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureşti, PIan de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor
de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor i ADP sector 1, avizul
Ministerului Culturfl nr. )‘ vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe
teren în data de 10.05.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o
Iungime de 381m, asťel:

• în carosabilul str. Biserica Amzei, tronson cuprins între Calea Victoriei i
str. D.I. Mendeleev.

• se avizează execuţia a 19 racorduri, 8 cămine de vizitare i 17 guri de scurgere.
• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
În urma analizării dosarului, în conformitate cu 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fl sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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

?rezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTţVÍCtĺĹŐ..
Simona-Mariana P

RedP.R.Í4ex.-16.O5.2O19 - prezentul iz a fcsl poslat pe sile-uI PMB
pe data de

.4,
- . I I . II
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Şef Sewiciu Avize şi Acorduri
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‚ J. L'J

Către:SC APA NOVA SA-prÎnt
Str. Tunań nr. 60 A, clădirea tefan ceI Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr 44, sector 2

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de apă potabUă i racord de canalizare pentru imobflul
situat pe str. Ramuri Tei nr. ‚ sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată ia P.M.B. cu nr. 1727539/12.04.2019 şi la
Direcţia de Mediu cu nr. 3060/15.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea iucrării: Branşament de apă potabilă şi rncord de canalizare pentru imobflui
situat pe str. Ramuri Tei nr 24 A, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr

a planurilor anexate şi Memoriuui tehnic, Clasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediuiui Bucureşti, Avizele/acordurile

individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 15.05.2019, s-a constatat că
Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 4m (bransament) + 6m (racord), astfel:

• din conductele existente, subteran, în carosabilul str. Ramuri Tei, perpendicular,
până Ia aproximativ 1 m i 2,5m faţă de iimita din partea stângă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori piantaţi în aiiniament.
În urma anaizării dosaruui, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţiiior verzi de pe tehtoriul Municipiului Bucureşti, vă facem
cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

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

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţiaiă.
Nerespectarea ceior menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

Q conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiuiui Bucureşti.

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

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana IOĄ_. Şef Serviciu AWze şi Acorduri

Daniela VOINĘSCU
/ ĺ'kr.

Intocmit:
¶ĘRASCA

Red:PR/3ex.-17.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe sile-uI PMB
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PRIMĂRIAMUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 3061117275401 23 tŁ 2119

Către:SC APA NOVA SA-prin
Str Tunań nr. 60 A, clădirea Stefan ceI Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Elecironicä nr 44, sector 2

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de apă potabilă i racord de canalizare pentru imobflul
situat pe íntrarea Galaţi nr ‚ sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1727540/12.04.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 3061/15.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de apă potabUă I racord de canalizare pentru imobilul
situat pe Intrarea Galaţi nr 5, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile

individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 15.05.2019, s-a constatat că
Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 4m (bransament) + 5m (racord), astfel:

• din conductele existente, subteran, în carosabilul Intrării Galaţi, până Ia
aproximativ lm i 2,5m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
Tn urma analizării dosarului, în conformitate cu 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
soľcitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei iucrăriior.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obiigaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va Fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana

Şef Serviciu Avize şi Acordufl
Daniela V INESCU

lntocmit:
SCA
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PR]MĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

23 M4I. 7019

Către : SC ELECTRICA RACORD INS TAL SRL - prin
Calea Rahovei nr. 266-268, corp 63, cam. 43/1, sector 5

Spre ştiinţă: PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public - Intrarea Odobeti
nr 5-7, sector 3

Referitor Ia Iucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobflului situat pe str Anton Pann
nr ‚ sector 3, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr 1724967/04.04.2019 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr. 2716/05.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea
IucrărH.,, Alimentarea cu energie electrică a imobUului situat pe str. Anton Penn nr 19 A,
sector 3", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a planurilor
anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de PS 3),
vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 10.05.2019, s-a constatat că
Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 222m, astfel:

• din PT 8 existent pe trotuarul i carosabilul str. Vintilă Vodă, subtraversează
str. Anton Pann, continuă prin trotuarul nr. impare aI str. Anton Pann, subtraversează
str. Căuzasi, apoi prin trotuarul nr impare aI str. Anton Pann, până la Iimita din partea
stângă a proprietăţii.

• în vecinătatea traseului Iucrării nu există vegetaţie în a$iniament.
• pe proprietate Ia aproximativ lm de Imita din partea stângă a proprietăţii, există

1 ex. arbore care conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de
amplasare, în timpul executării Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de
axul arborilor de 1 m—1 .5m.

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

r favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.
Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării

revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea ceor menţionate în prezentul aviz de specialitate va i sancţionată

conform ad. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii i este valabil

numai însoţit de avizul Ministerului Culturii.
DIRECTOR EXECUTIV, Şef Serviciu Avize şi Acorduń
Simona$flnâ POPA Daniela

(ľň înS°7/
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 roraníą2Ol.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

23. MAI. 2019

Către : SC ELECTRICA RACORD INS TAL SRL - prin
Calea Rahovei nr. 266-268, corp 63, cam. 43/1, sector 5

Spre ştiinţă: P55 — Direcţia Generală Qperaţiuni - Serviciul Ađministrare Spaţii Verzi şi
Parcuri - Str Fabrica de Chibrituri nr 9-11, sector 5

Referitor Ia Iucrarea: Extindere reţea electrică in vederea alimentării cu energie electrică
a imobflului situat pe str. Demosthen Atanase nr. ‚ sector 5, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1724969/04.04.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 2717/05.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Extindere reţea electrică in vederea alimentării cu energie electdcă a
imobflului situat pe str Demosthen Atanase nr. 41, sector 5", conform documentaţiei
depuse (C.U. nr. ‚ a planurilor anexate şi Memoriului tehnic,
Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureşti, PIan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu favorabil emis de ADP
sector 5), vă comunicăm că, în urma verifjcării efectuate pe teren în data de 10.05.2019, s-a
constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 170m, astfel:

• din CD 679 existent în trotuarul str. Demosthen Atanase, Ia intersecţie cu
str. Gheorghe Marinescu, subtraversează str Demosthen Atanase, continuă prin
trotuarul nr. impare aI str Demosthen Atanase, până Ia Iimita din partea dreaptă a
proprietăţii.

• fără afectarea vegetaţiei existente in aliniament.
b timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

fl
de axu arborior de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane. Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptaă condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirealruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

Tn 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 acestora1 defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma veriflcărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

Nr. 2717/1724969/

Bd. Regina Bisabeta nr. 47, cod poşlal 050013, sedor5, Buoireş. Románn



Iucrării veţi avea obligaţia inlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat aI
execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii avizului inainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea

platbandelorlpastilelorlalveolelor.
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 spaţfllor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lít.b.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii i este valabil
numai însoţit de avizul Ministerul Culturii i Identităţii Naţionale.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona4laľiana POPA

Şef Servîciu Avize şi Acorduri
Danieia VOINESCU

Întocmit:

EXXCA

Red:P.R.i3ex.-20.05.2019 - prezentul aviz a fast postat pe siIe-ul PMB
pe dala de

2l MAL 21N

Bd. Regina Eíisabeta nr. 47, cod pcştal 050013, seor 5, Bucureşb, Ramânia



PRMĂRIAMUNICInULUI BUCURE
DIRECŢIADEMEDIU

Nr. 2844117260381 MAI. UJb

Către SC APA NOVA SA - prin
Str Tunad nr 60 A, clădirea Stefan ceI Mare, eL 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: Compania Naţională đe Administrare a Infrastructurii Rutiere — Bd. Dinicu
Golescu nr 38, sector 1, cod pot& O 10873

Referitor Ia Iucrarea: Extindem reţea de apă potabilă pe str Oa,uIui, str ArdealuluĄ
str Avram Iancu, oraş Otopeni, str OauIui — Bretea Centură — os. de Centură, tronson

r aflat pe teńtoriul administrativ & Municipiului BucuretĄ Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1726038108.04.2019 şi )a
Direcţia de Mediu cu nr. 2844/09.04.2019, prin care solicitaţi avizui de specialitate privind
executarea lucrării: „Extindere reţea de apă potabilă pe str Oa.uIui, str ArdealuluĄ
str. Avram Iancu, oraş Otopeni, str. OauIui — Bretea Centură — .şos. de Centură, tronson
aflat pe teńtoriul administrativ aI Municipiului Bucureti", conform documentaţiei depuse
(C.U. nr. a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea
Notificării nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan
de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele
edilitare, aviz Primar sector 1), vă comunicăm că, în urma verificărU efectuate pe teren în
data de 15.052019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o lungime de
770m, astfel:

• pe un traseu ce subtraversează şO5 de Centură i C.F., pe tronsonul cuprins
intre intersecţia os. de Centură cu os. Bucureti-PIoieti i Iimta Administrativă
a Municipiului Bucuresti cu orauI Otopeni.

• conducta nou proiectată se va lega în conducta existentă PEID 450mm de Ia
intersecţia os. de Centură cu os. Bucureti-Ploieti.

• extinderea reţelei publice de apă potabiiă se va corela cu lucrările prevăzute a fi
executate Ia magistrala Liniei 6 Metrou (a tunelului i acceselor staţiei).

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetaţie spontană ş
gazonliarbă.

In urma analizării dosarului, în conformitate cu 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei šucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială,
inclusiv plantare iarbăĺgazon.

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea
platbandelor/pastilelorlalveolelor.

‚rLkReghia Ehsabeta nr 47, cod pcştal 050013, sedor 5. BuoireşlĘ Rânia Šr'% I I



Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va Fi sancţionată

conform ar[. 4, 11Ł b dín Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a

spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau

toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simone4ńaflana PQPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Danîela V9INESCU

Întocmit:
oRAA

2 t MM. 2019
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PRJMĂRIA MUNIP1ULUI BUCUREŞ11 romcnio2Ol9.eu
bjn. tWsMI,.*.,g

DIRECŢIA DE MEDIU

2 MAI. 2019
Către SC APA NOVA SA -prin
Str. Tunari nr 60, cĺădirea Stefan ceI Mare, eĹ 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia ĺucrarea: Branşament de apă potabilă i racord de canalizare pentru imobilul
situat pe str. Telescopului nr ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1727541/12.04.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 3062/15.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de apă potabUă .şi racord de canalizare pentru imobflul
situat pe str. Telescopului nr. 28 B, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea
Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de
ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificărü efectuate pe teren în data de
10.05.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 6m
(branament) + 9m (racord), astfel:

din conductele existente, subteran, în carosabilul str. Telescopului, până Ia
aproximativ 0,5m i 2m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizărfl dosarului, în conformitate cu 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitărU revizuirU acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia ađucerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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

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

ĐIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Maria PA

Nr. 306211727541/

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOJŞESCU

!n tocmit:ĺ
$oa54RASCA

Red:P.flJ3ex.-17.05.2019 . prezeniul aviz a ĺost postat pe site-uI PMB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞfl wgj:i!ą?O)9.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 3063117275421
23.MALZÜI9

Către:SC APA NOVA SA-prin
Str. Tunań nr. 60 A, clădirea tefan ceI Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de apă potabflă .şi racord de canalizare pentru imobilul
situat pe Intrarea Caporal Păcuraru Avram nr. ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1727542/12.04.2019 şi la
Direcţia de Mediu cu nr. 3063/15.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de apă potabflă I racord de canalizare pentru imobflul
situat pe Intrarea Caporal Păcuram Avram nr 23, sector 1, conform documentaţiei depuse
(C.U. nr. ‚ a planurflor anexate şi Memoriului tehnic,
Ciasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureşti, Avizele/acorduriie individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu
emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de
10.05.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de lm
(branament) + lm (racord), astfel:

• din bransamentul i racordul existent, subteran Ia Iimita de proprietate, pe
proprietatea imobiiului, Ia o distanţă de aproximativ lm şi 2,5 faţă de limita din
partea dreaptă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
În urma anaiizării dosaruiui, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiuiui Bucureşti, vă facem
cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

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

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
ľ Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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
Simona-M anaýtjvÂ Şef Serviciu Avize şi Acorduri

Danîela VOJNESCU

Ređ:P.R/3ex.-17.05,2019 - prezenLul avz a fost postat pe site-uI PMB

pe data de
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PR]MĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

2ML 20i9

Către : SC FAVEO CONSULTING SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia
registratura PMB

Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - SeMciul Monitorizare şi Control -

Servicii Spaţii Verzi - B-dul Metalurgiei nr 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze pentru imobUul situat pe str Muntele Lung
nr ‚ sector 4, Bucureşti

p
Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1727864/12.04.2019 şi Ia

Direcţia de Mediu cu nr. 3066/15.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Branşament de gaze pentru imobUul situat pe str. Muntele Lung
nr 21, sector 4", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a
planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor
de reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma
verificării efectuate pe teren în data de 10.05.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa
subteran, pe o Iungime de 4m, asťel:

• din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Muntele Lung, perpendicular,
până Ia aproximativ 0,5m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii.

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament, din vecinătatea traseului Iucrării.
In timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane. Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborelui din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. În timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin
manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborele din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular al acestora, defrişarea arborelui în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma veriflcărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în apropierea traseului lucrării,
veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii eventualelor
prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia.

Nr. 3066117278641
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat aI
execuţiei Iucrărilor menţionate.

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

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Este interzisă reducerea suprafeţelor đe spaţiu verde prin betonarea

platbandelorÍpastilelorlalveolelor.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr 304i2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, ar[4, IiŁb.

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

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Simo - aPOPA

- %vo& Şef Servíciu Avize şi Acorduri
j' % Daniela OIÇIESCU

Intocmit:
Exp. Roxana PARASCA

2 t MM ?Q1

Red:P.Ri3ex.-20.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe sile-uI PMB
pe đata de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

L IIĺ\I. LUZ

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela v IPj1ESCU

Întocmit:
aPtSCA

Nr. 3331117297321

Către:SC APA NOVA SA-prin
Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Stefan ceI Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: P55 — Direcţia Generală Operaţiuni - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi
Parcuri - Str, Fabrica de Chibrituń nr. 9-11, sector 5

Referitor Ia Iucrarea: Înlocuirea reţelei publice de apă potabflă şi canalizare pe str. AnuI
1821, sector 5, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B, cu nr 1729732/18.04.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cunr. 3331/19.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Inlocuirea ret&ei publice de apă potabilă şi canalizare pe str. Anu(
1821, sector 5", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. cu
prelungirea valabilităţii până Ia data de ‚ a planurilor anexate), vă comunicăm că
pentru prezentul C.U. nr. cu Iungimea traseului de 240m
(apă potabilă) + 235m (canalizare), Direcţia de Mediu a emis avizul nr.
91611596895(17.04.2019.

Având în vedere că Iucarea se execută conform C.U. nr. din
astfel

• în carosabilul str AnuI 1821, pe tronsonul cuprins între Bd. Tudor Vladimirescu i
Calea Rahovei.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
În urma analizării dosarului, în conformitate cu 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentui aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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

Prezen9sfliEqe termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.
ţÝ.

DIRECTOR
Simona-Ma fnflQ°A

ç *7
ť.r

ĺ

Red:P.R./3wć-2005.201 9 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB

pe data de

Bd, Regina Eiseta nr. 47. wd xiştaI O513, sedor 5. Bucsest, R,ánia



o0



PRIMĂRJAMUNICIRULUI BUCUREŞTI romania2Ol9.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

Ńr. 3491/1731395/ 2Ą4P&ţy

Către : SCANTOPRESTACTIVSRL
Str. Afluentului nr 10, sector 1

Spre ştiinţă: PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului PubIic - Intrarea Odobeti
nr. 5-7, sector 3

Referitor Ia Iucrarea: Reabilitare reţea de distńbuţie gaze naturale R.P. (in viitor MP) cu
conducte i insta/aţü de rncordare din PE lOOmm SDR 11 pe bd. Decebal, str. Me$erul
Manole, str Voroneţ, sector 3, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1731395/24.04.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 3491125.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Reabilitare reţea de distribuţie gaze naturale R.P. (în viitor MP) cu
conducte i instalaţä de racordare din PE WOmm SDR 11 pe bd. DecebaĄ str MeteruI
Manole, str Vorone( sector 3", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notiflcării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de

coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de PS 3), vă comunicăm că, în urma
verificării efectuate pe teren în data de 15.05.2019, s-a constatat că iucrarea se va executa
subteran, pe o Iungime de 921m, asťel:

• tronson 1 — conducta PE De lBOmm se va cupla în PC1 (str. Ţiglina) i PC2 (Intrarea
Arenei) i va avea cap terminal conform pianurilor anexă Ia C.U. nr.
din

• tronson 2 — conducta PE De 9Omm se va cupla în PC3 (bloc D7 dín str. Voroneţ) i
va avea cap terminal conform planurilor anexă Ia C.U. nr. din

• tronson 3 — conducta PE De 9Omm se va cupla în PC4 (bloc A15 din str. Voroneţ) ş
va avea cap terminal conform planurilor anexă Ia C.U. nr. din

• tronson 4 — conducta PE De 125mm, lBOmm se va cupla în PC5 (str. Voroneţ) i
PCB (str. Delea Nouă) pe un traseu care străbate str. Dristorului, subtraversează bd.
Decebal, până în PCB, str. Mesterul Manole, aleile aferente blocurilor B7, S10, I va
avea cap terminal conform planurilor anexă Ia C.U, nr din

• tronson 5 — conducta PE De l8Omm se va cupla PC6 (bd. Burebista) i PC7
(conducta existentă pe str Chiparosului) i va avea cap terminal în str. Păunescu
Paltin.

• se avizează execuţia a 17 branamente noi i 7 cămine i vane propuse.
• Iucrările se execută subteran în carosabil, trotuar i spaţiu verde bloc B7 din str.

Dristorului, bloc A15 din str. Voroneţ, bloc S4 din bd. Decebal nr. 18.

47 d poşt 0500i3, sedor 5, Btjajre, R&nán I I



• Iucrările se vor coreia PUZ — Parcaj Subteran AIba Iulia, sector 3, aprobat cu
HCGMB nr 219 i nr 80 din 09i2.2015.

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament i spaţiu verde bloc din vecinătatea
traseului Iucrărfl.
Având în vedere că noua conductă este din polietilenă se pot respecta

prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane, Condiţii de amplasare ęi anume

că în timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime

fată de axul arborilor de lm—1.5m.
Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se

va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţfllor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. ln timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor 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 timpui execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular aI acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul in care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul in care în urma verifĺcărilor 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 contravalorii
eventualelor prejudicfl produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al
execuţiei lucrărilor menţionate.

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

La fjnalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială,
inclusiv plantare iarbălgazon, gard viu, etc.

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea
platbandelor/pastilelorlalveolelor.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va f] sancţionată
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti1 art.4, lit.b.

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

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

DIRECT2ĘktJTIV,
Simond'(Mariana P1'iPA ŞefSewiciu Avize şi Acorduri

‘q Daniela4'OINESCU
k\ Wi3%w i ĺ 1''
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Nr. 3330,3826/1729924,17336921

Către : SC IRIGC IMPEX SRL - prin
exemplarului de Ia registratura PMB

MAI. 2019
— solicită ridicarea

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1

Referitor ĺa Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobfluĺ situat pe str Alecu
Russo nr. ‚ sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1729924/18.04.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 3330/19.04.2019, completată cu documentaţia înregistrată Ia
P.M.B. cu nr. 1733692/07.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3826/06.05.2019, prin care
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrărfl: „Branşament de gaze naturale
pentru imobflul situat pe str Alecu Russo nr 10, sector 2", conform documentaţiei depuse

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediutui Bucureşti, P)an

aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă
efectuate pe teren în data de 23.05.2019, s-a constatat că
pe o Iungime de 5m, astfel:
subteran, în carosabilul str. Alecu Russo, perpendicular,

până la Iimita din partea dreaptă a proprietăţii.
• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B.

Normele de protecţie a spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului
cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii i este valabil
numai însoţit de avizul Ministerului Culturii.
ĐIRECTOR EXECUTIV, Şef Serviciu Avize şí Acorduri
Simona-Mariana POP Daniela VOINĘSCUc,UREş
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PRIMĂRIA MUNICIRULUI BUCUREŞÎI
DIRECŢIA DE MEDIU

J

(C.U. nr.
Notificărü nr
de coordonare reţele edilitare,
comunicăm că, în urma verificării
Iucrarea se va executa subteran,

din conducta existentă1

nr. 304/2009 privind
Bucureşti, vă facem

aviz, aveţi obligaţia
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 ani 2019.ęu
DIRECTIA DE MEDiU

CÄTRE,
S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.
Strada Ghiocei nr. 11, sector 2, Bucuresti

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucuresti

Referitor ía ĺucrarea: “Branament de gaze naturale pentru imobilul situat în strada
Mihai Viteazui sector 1, Bucuresti"

Ca urmare a cererii depuse de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., înregistrată Ia P.M.B. cu
nr.1723553/29.03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.2499/01.04.2019, prin care se solicită
emiterea avizului privínd executarea Iucrării: “Bransament de gaze naturale pentru imobilui situat
in strada Mihai Viteazulnr. sector 1' vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din
18.01.2019 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Acord de acces Ia
sistemul de distribuţie gaze naturale nr, i Soluţie de acces
nr, emise de Distrigaz Sud Reţele, Memoriu tehnic, Aviz nr.
emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1, Extras de carte funciară pentru informare
aferent imobil ‚ Clasarea notificării nr emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bucuresti, avize individuaie emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare, plan
de încadrare În zonă), Iucrarea constă în

- realizare branament de gaze naturale nou1 individual, RP din PE 100 SDR 11, Dn
32 mm, cu Iungimea de 6m (5m + lm reiser) i a unui post de reglare-măsurare aferent.
BranamentuI proiectat va fi racordat Ia conducta de gaze naturale, RP FE 100 SDR 11 Dn 63
mm, existentă in carosabilul din str. Mihai Viteazul. Traseul de pozare a bransamentului proiectat
va fi realizat pe domeniul public i va traversa parţial carosabilul i trotuarul, până postul de
reglare măsurare ce va fi montat În firidă, Ia aprox 4m de Iimita de proprietate stânga a imobilului
alimentat. Fozarea conductei de bransament se va executa Ia adâncimea de 0,5-0,9 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 09.05.2019 s-a constatat că în
dreptui irnobilului alimentat există aliniament stradal cu arbori plantaţi în a(veole/platbandă.

In urma anaIizării documentaţiei depuse i a verificărilor 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
menţionate.

- În proximitatea materialului dendrologic menţionat, săpătura se va executa manual
sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular
aI materialuiui dendrologic.

Nr. 2499117235531 MAŁ jg
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- Tn timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului

dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia ceI puţin 1 m — 1,5 m faţă

de arbori/arbuşti, conform 8Ff 8591/1997 Reţeĺe edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale in

jurul arborilor sau rănire&ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.
In cazul in care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic poate

fi pus in pericol de prăbusire prin dezrădăcinare, situaţie în care 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 Iucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor

uscate şi suportarea contravalorH eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. Dacă

în timpul execuţiei Iucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului radicuiar al

arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanţei minime de 1,0 faţă de arbori), existând

riscul secţionărií acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va reaíiza numai după obţínerea

unui aviz de specialitate emis in baza unei solicitări punctuale (defrisare care va implica plantarea

de material dendrologic in compensare).
- Este interzisă diminuarea suprafeţei de spaţiu verde prin betonarea alveolelor sau

a platbandei
In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de toaletare, iar Ia

finalizarea IucrărH aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea ce(or specificate în Certificatul de

Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti

împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.
Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrărü ulterior emiterii acestui aviz, aveţi

obligaţia solicitării revizuirii acestuia inainte de începerea execuţiei Iucrării.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art4, Iit. b)

din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiitor
verzi de pe terżtoriul Municipiului Bucureti.

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

DIRECTQR EXECUTIV,

Întocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

(Ĺ
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PRIMĂRIA MUNIC1PIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

‘M

CĂTRE,
S.C. ELTEO CONSTRUCT S.R.L.
Strada Voroneţ nr.12, BI.D7, Sc.1, Et.4, Ap.12, sector 3, Bucuresti

Spre ştiinţă:
PRIMARIA SECTORULUI 3 BUCURESTI
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE
os. Mihai Bravu nr.428, sector 3, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: “Extinderea reţelei publice de apă potabilă $ canalizare pe str.
Balta Albina, de Ia intersecţia cu str. Drumul Balta Doamnei până în dreptul
imobilului cu nr Branament de apă potabilă $ racord canaIizare pentru
imobilul din str. Balta Albina n, i (fost nr, l din B-dul Theodor Pallady),
sector 3"

Ca urmare a cererii depusă de S.C. ELTEO CONSTRUCT S.R.L., înregistrată Ia
P.M.B. cu nr.1726349/09.04.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.2893/10.04.2019, prin care se
solicită emiterea avizului În vederea obţinerii autorizaţiei de construire privind executarea Iucrării:

Extinderea reţelei publice de apă potabilă .şi canalizare pe str. Balta Albina, de Ia intersecţia cu
str. Drumul Balta Doamnei până în dreptul imobflului cu nr . Branament de apă potabilă .i
racord canalizare pentru imobilui din str. BaIta Albina nr din B-dul Theodor
Paliady), sector 3", vă comunicăm următoarele:

1. /1688102 din
21.01.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic,
Adresa nr, emisă de Directia Patrimoniu-PMB, Aviz CTE
nr emis de APA NOVA BUCURESTI S.A, Aviz de traseu nr. emis de
Direcţia Servicii Publice din cadrul Primăriei Sector 3, Aviz nr emis de Primăria
Sector 3 Bucuresti, Clasarea notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia
Mediului Bucuresti, Aviz nr. emis de CTC- PMB, Adresa nr.

emisă de Direcţia Utilităţi Publice-PMB, avize individuale emise de deţinătorii
reţelelor tehnico-edilitare: Distrigaz Sud Muntenia, E-Distrihuţie Muntenia, Luxten, Netcity
Telecom, STB, RADET, Telekom Romania SA, plan de încadrare în zonă), Iucrarea constă în:

extinderea reţelei de apă potabilă pe str Balta Albina, de Ia intersecţia cu str. Balta
Doamnei până În dreptul imobilului cu nr din str. Balta Albina), cu o conductă din PEID De
l8Omm în Iungime de 275m. Reţeua de apă potabilă proiectată se va monta în carosabilul străzii
Balta Albina, Ia o adâncime medie de pozare de 1 ‚Sm, cu racordare în conducta de apă potabilă
existentă pe str. Balta Albina, din PEID l8Omm. Pe conducta nou proiectată se vor monta: un CV
cămin de vană i 3 hidranţi subterani de incendiu Dnl25mm, ce vor fi montaţi În trotuar. Conducta
nou proiectată se va monta în carosabilul străzü.

realizare branament de apă potabilă pentru imobilul din str. Balta Albina nr.
(fost nr.315A din B-dul Th. Pailady) executat din PEID 125x11,4mm (DnlOO mm) cu Iungimea de
6 m, ce va fi Iegat Ia conducta de apă potabilă nou propusă pe str. Balta Albina. Căminul de

Nr. 2893/1726349!
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acestuia.
bransament va fi reabzat în incinta imobilului alimentat, Ia max. 2 m faţă de limita de proprietate a

extinderea reţelei de canalizare existentă pe str. Balta Albina cu o reţea de

canalizare executată din tuburi de PAFSIN de De S2Qmm, pe o Iungime 285 m. Canalizarea

propusă se va realiza în carosabilul din str. BaIta Albina (drum beton), cu pantă de 5%, de Ia

intersecţia cu str. Baita Doamnei până în dreptui imobilului cu nr. din str. Balta Aibina.

Conducta se va poza Ia o adâncime de 3,4 m în amonte i va ajunge Ia 4 m în aval. Racordarea

conductei de canalizare propuse din PAFSIN B2Omm Ia conducta de canalizare din PAFSIN De

B2Omm existentă pe str. Balta Albina se va realiza în căminul de inspecţie CI ex. Pe conducta de

canal propusă se vor realiza 6 cămine de vizitare CIlpr.-CI6pr i 11 guri de scurgere cu sifon

Iegate Ia căminele de vizitare propuse prin conducte de racord.
realizare racord de canalizare pentru imobilul nr din str. SaĹta Albina din

tuburi PEID 200x5,9mm, cu lungimea de 4m, Hcanal=3m, Hcr=1,5m i panta de 4%. Racordul se

va Iega în căminui de inspecţie propus Cispr. Căminul de racord propus se va amplasa in incinta

imobilului, la max.2m de Iimita de proprietate a acestuia.
Execuţia Iucrărfl se va realiza în anţ deschis.

2. Urmare a verilicării efectuate pe teren în data de 22.ą5.2019 s-a constatat că

traseul Iucrărilor se realizează în carosabilul beton din str. Balta Albina. In proximitatea Iucrărilor,

la limita carosabiluiui există vegetaţie crescută spontan, precum I arboń/arbuti.

In urma analizărh documentaţiei depuse ş a verificărilor pe teren, in conformitate cu

H.C.G.M.B. nr304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul

Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrării menţionate.

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

iar Ia finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este emis in baza şi cu respectarea celor speciĺicate in Certificatul de

Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu

planul anexă - vizat spre neschimbare.
Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterh acestui aviz, aveţi

obligaţia solicitării revizuirb acestuia înainte de inceperea execuţiei Iucrării.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va ti 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 spaţülor

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Întocmit,
ef Serviciu Avize ş Acorduri

Daniela VOI SCU

%ćŞ7Ĺ
Red:D.V.J 3ex./22.05.201 9 - prezentul aviz a fost postat po site-uI PMB
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2 6MAl. 2019

Simona-Mariana POPA
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PRIMĂRIA MUNICIP$ULUI BUCUREŞ11 romonia2Ol9.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr.3406/ 1730497! MAŁ (1Jh4

CĂTRE,
S.C. ENGIE ROMANIA S.A.
Bulevardul Mărăsesti nr.4-6, sector 4, Bucuresti
p ri n
S.C. ANTOPREST ACTIV S.R.L.
Strada Afluentului nr.10, sector 1, Bucuresti

Spre ştiinţă:
PRIMARIA SECTORULUI 3
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE
Strada Intr. Odobesti nr.5-7, sector 3, Bucuresti

ADMINISTRAŢIA STRĂZILQR BUCUREŞTI
Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureti

Qbiectul Iucrării: “Reabflitare reţea distribuţie gaze naturale pe str. Fizicienilor,
sector 3, Municipiul BucureştĄ, cu conducte .şi branamente MP din PE SDR1 1"

Referitor Ia cererea depusă de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. ANTOPREST
ACTIV S.R.L., înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1730497/22.04.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.3406/23.04.2019, prín care se solicită emiterea avizului privind executarea Iucrărü
“Heabi/itare reţea distrŕbuţie gaze naturale pe str. Fizicienilor, sector 3, Municipiuĺ Bucure.ti,
cu conducte .şi branamente MP din PE SDRI 1 “ vă comunicăm următoarele:

1. conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr din
13.07.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planurile anexă, Memoriu
tehnic, Clasarea notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureti, Aviz de traseu nr. emis de Primăria Sector 3—Direcţia Servicii
Publice, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Străzilor Bucureti, Aviz
nr. emis de Primăria Sectorului 3 Bucureti, plan de coordonare avizat de
administratorii reţelelor edilitare, plan de încadrare în zonă), Iucrarea constă în:

Inlocuirea conductelor i bransamentelor de gaze naturale existente pe str.
Fizicienilor i Aleea Fizicienilor, cu conducte de PE1 00 SDR 11, in Iungime de 1989 m,
montate Ia 0,5 m de conductele existente (acolo unde este posibil), precum şi upgradarea
unor conducte i branamente existente pe str. Fizicienilor pe o Iungime de 67,5m. Lungimea
totală a conductelor i bransamentelor propuse spre reabilitare va fi de 2056,5 m. Conductele
propuse vor avea Dn 63mm, Dn 9Omm i Dn 125mm i se vor racorda Ia conductete
existente, conform planurilor anexă, astfel:

- Ia conducta MP existentă pe B-dul. Camil Ressu, din PE cu
- Ia conducta RP existentă pe str Fizicieniior, din PE cu Dn 125mm; (ş
- Ia conducta RP existentă pe str. A. Mostistea, din PE cu Dn l2Smm;
- Ia conducta RP existentă pe Aleea Fizicienilor, din OL1O"; J:
BranamenteIe propuse vor avea diametrul Dn 63mm. 0
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Traseul de pozare a conductelor de gaze naturale propuse, din punctul de cuplarea

Ia conducta existentă pe B-dul Camil Ressu, va subtraversa trotuarul i spaţiul verde aferent

vor fi pozate în carosabilul din aleile/trotuarul din str. Fizicienilor i respectiv, Aleea

Fizicienilor. Bransamentele propuse vor fi realizate conform planurilor anexă i a planului de

coordonare, prin aleile de acces, trotuar sau spaţii verzi aferente blocurilor D4, D3A, D2A,

043, 038, O1A, 018, 3E, 3F, 30, 202, 3A, 38, 3C, 1C, 10, 18, 23, 2A, 2,41, JF, 2C, 2D,

201, 10, 1A.
Montarea conductelor se va realiza in anţ deschis realizat prin săpătură Ia

adâncimea de 0,9m.
2. Ia verificarea în teren efectuată în data de 20.05.2019 s-a constatat că:

- traseul lucrărilor de înlocuire a conductelor de gaze naturale străbate carosabilul

din str. Fizicienilor (spre partea nr. postale impare, din dreptul blocului 04 până Ia aleea de

acces dintre bloc D2A i blocul cu nr. 56), carosabilul din str. Aleea Fizicienilor i aleile de

acces dintre blocurile 3E, 3D, 3F, 3D, 3A, 202, 201, 2D, 2C, 10, 1A, 1F, 23 i aleea de

acces din spatele blocurilor 1B, 10, 1D din B-dul Camil Ressu nr. 62,64,68.
- traseul branamenteIor se va executa prin trotuar, aleile de acces i spaţiile verzi

aferente blocurilor D4, D3A, D2A, D4B, 033, D1A, 013, 3E, 3F, 3D, 202, 3A, 33, 3C, 1C,

1D, 13, 23, 2A, 2A1, 1F, 2C, 2D, 201, 1G, 1A.
- în spaţü(e verzi aferente blocurilor menţionate există în proximitatea Iucrărilor

arbori, arbusti, plante pertene ş gazon.
Faţă de materialul dendrologic aflat în proximitatea lucrărilor, se va păstra distanţa

minimă de 1 m prevăzută în normativele în vigoare.
In urma analizării documentaţiei depuse şÎ 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 condiţiDnat execuţiei

Iucrării menţionate, astfeL
- Execuţia lucrării se va face numai în prezenţa unui reprezentant al Direcţiei de

Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, având obligaţia anunţării direcţiei

noastre cu 5 zile inainte de inceperea Iucrării, Ia tel. 0211305.55.00, interior 4108.

- In proximitatea arboriIor/arbutiIor existenţi în spaţiile verzi traversate de traseul

conductelor de gaze propuse, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie

adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI materialului

dendrologic.
- In timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului

dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia ceI puţin 1 m — 1,5 m

faţă de arbori/arbuşti, conform SR 8591/1997 Reţele ediĺitare subterane, Condiţii de

amplasare.
- Este interzisă secţionarea rädăcinilor, afectarea gardului viu existent în

proximitatea Iucrărilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau

rănire&ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.
In cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic poate

fi pus în pericol de prăbusire prin dezrădăcinare, situaţie in care nu suntem răspunzători de
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic, Dacă Ia verificările

ulterioare (12 Iuni de Ia finalizarea Iucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului

dendrologic aflat pe traseul Iucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea

contravalorH eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.
In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de toaletare, iar Ia

finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerü terenului Ia starea iniţială, inclusiv plantarea

gazonului i refacerea pistelor de biciclete (acolo unde este cazul).
Dacă in timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului

radicular aI arhorilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanţei minime de 1,0 faţă de

arbori), existând riscul secţionărh 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).
ln Procesul verbal de recepţie preliminară de refacere a zonelor afectate de Iucrări

vor fi consemnate constatări cu privire Ia starea materialului dendrologic (arbori/arbusti) si a

spaţiilor verzi afectate de Iucrări, conform art, 13 din Anexa 1 Ia HCGMB nr.220/2018 privind
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aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea .şi execuţia Iucrărflor de
infrastructură (tehnico - edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

Inainte cu 5 zile Iucrătoare de începerea Iucrărilor, vor fi înstiintate asociaţiile de
proprietari/Iocatari din zonele afectate de Iucrări, prin afiarea Ia avizierul blocurilor a datei
inceperii execuţiei Iucrărilor.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti ş in
baza planului de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterfl acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii inainte de începerea execuţiei Iucrărh.

Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării sunt răspunzători de execuţia Iucrărilor i
de respectare condiţiilor din prezentul aviz.

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- QPA
O

4'

11;

Întocmit,

ef Serviciu Avize i Acorduri
Daniela VOINESCU

o

Red:D.V../ 4ex./22.05.201 9 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
htto://www.pmb.ro/institutii/primar!&directii/directia mediu/avize arboń in consultar&avize arboń in consultare.
pppedatade
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

wjp?9J2.ęy

CĂTRE,
ENGIE ROMANIA S.A.
prin
S.C. ERBAŞU EDIL CONSTRUCT SR.L.
Bulevardul Uverturii nr.194-200,et3, sector 6, Bucuresti

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC ŞI DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6
Intr. Av. Lt. Caranda Gheorghe nr.9, sector 6, Bucuresti

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

Referitor Ia Iucrarea: ‘Extindere conductei de gaze naturale i branament gaze
naturale pentru imobilul din Đrumul Ciorogărla nr. ‚ sector 6, Bucureşti"

Ca urmare a cererii depuse de ENGIE ROMANIA S.A. PRIN S.C. ERBAŞU EDIL
CONSTRUCT S.R.L., înregistrată Ia RM.B. cu nr.1731434/24.04.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.3495/25.04.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: “Extindere
conductei de gaze naturaĺe si bransament gaze naiurale pentru imobilul din Drumul Ciorogărla
nr ‚ sector 6, Bucuresti' vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din
06.11.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic,
Acord de acces )a sistemu) de distribuţie gaze natura)e nr. i Soluţie de
acces nr, emise de Distrigaz Sud Reţele, Contract de vânzare autentificat sub
nr. notar public ‚ Autorizaţie de construire nr. din
23.08.2017 i nr, emise de Primăria Sector 6 Bucuresti, Clasarea notificării
nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucurefl, Aviz
nr. emis de CTC —PMB, Aviz nr. emis de Primăria
Sector 6 — ADPDU S6, plan de coordonare avizat de deţinătorH reţelelor tehnico-edilitare, plan de
incadrare în zonă), Iucrarea constă în

extinderea conductei de gaze naturale cu o conductă montată subteran, RP din PE
100 SDR11 cu Dn 250 mm pe Drumul Ciorogârla, cu o Iungime de 125 m, conductă care se va
cupla Ia conducta de gaze naturale RP Dn 180 mm existentă în carosabilul din Drumul Ciorogärla,
conducta de gaze naturale propusă se va continua printr-o conductă PE100 Dn lBOmm montată
subteran pe Drumul Roţii (drum de acces — neamenajat, drum de pământ), pe o Iungime de 223
m, până în dreptul imobilului cu nr. din Drumul Ciorogârla, unde conducta propusă va
avea cap terminal. Pe Drumul Roţii (drum de acces), un tronson din conducta de gaze naturale
proiectată se va monta suprateran i va fi realizată din OL 8" (tronson cu Iungimea de 27m).

Realizare branament de gaze naturale RP din PE1 00 SDR 11 Dn 9Omm i
Iungimea de 8 m (7 m +1 m reiser), de Ia noua conductă de gaze naturale Dn 180 mm proiectată
în carosabilul (drum de pământ) din Drumul Roţii până la postul de reglare-măsurare ce va fi

I til

Nr. 3495/1731434/ 9& aia
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amplasat ia Iimita de proprietate a imobilului alimentat. BranamentuI propus se va poza subteran

Ia adâncimea de min. 0,9 m, în anţ deschis realizat prin săpătură manuală.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 20.05.2019 s-a constatat că

traseul de pozare a conductei de gaze i a branamentuIui proiectate nu afectează spaţii verzi,

arbori sau arbusti.

În urma analizării documentaţiei depuse i a verificărilor pe 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.

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

iar Ia finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerH terenului Ia starea iniţială.
Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatui de

Urbanism nr. din 06.11.2018 emis de Primăria Municipiuiui Bucureşti i în baza

planului de coordonare vizat de administratorü reţelelor tehnico-edilitare.
Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrărfl ulterior emiterH acestui aviz, aveţi

obligaţia sobcitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrării.
Beneficiarul, respectiv executantul iucrărH sunt răspunzători de execuţia Iucrărilor i de

respectarea condiţülor din prezentul aviz.
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 spaţhlor

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Întocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

Red:D.v..ĺ 3 ex./23.05.201 9 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://w.pmb.roľinslitutii/pńmariWdirectii/diredia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare.php

pe data de

2 kMAł. 2019
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PRJMĂRJAMUNIaAULUI BUCUREŞ11 fo[npnţo2QJÝ,.eu
DIRECTIA DE MEDIU

Nr. 10814, 2623/1676467,

CĂTRE,
S.C. POWERTEC PROIECT S.R.L.
B-dul Banu Manta nr2, apt.5, sectoru) 1, Bucuresti

Spre ştńnţă:
ADMINISTRAŢIA STRAZILOR BUCUREŞTI
Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucuresti

REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA
Strada Petricani nr. 9A, sector 2, Bucuresti

Referitor la Iucrarea: ‘Mărire grad de siguranţă în alimentarea cu energie electrică a
consumatoriIor din zona Staţiilor de transformare Timpuri Noi, Pipera i reconfigurare
reţea de medie tensiune"

Ca urmare a cererii depuse de &C. POWERTEC PROIECT S.R.L, înregistrată Ia
P.M.B. cu nr.1676467/01.11.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.10814/02.11.2018, completată cu
documentaţia înregistrată Ia P.M:B. cu nr. 1724435/02.04.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr.
2623/03.04.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrării:
“Mărire grad de siguranţă in alimentarea cu energie electrică a consumatorilor din zona Staţiflor
de transformare Timpuri Noi, Pipera .şi reconfigurare reţea de medie tensiunď, vă comunicăm
următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din
19.09.2017, prelungit până Ia data de 18.09.2019, emis de Primăria Municipiu(ui Bucureşti
împreună cu planurile anexă, Memoriu justificativ, Aviz de traseu nr. emis de
Administraţia Străzilor Bucuresti, Aviz nr. emis de Primarul Sectorului 1
BucuretL, Clasarea notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureti, plan de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, împuternicire)
Iucrarea constă in

- realizare obiectiv propus prin pozarea subterană a patru cabluri electrice 2OkV pe
un traseu în Iungime de 2.250 m situate pe domeniul public. Cablurile electrice proiectate vor fi
pozate în tub de protecţie cu D=l6Omm, pe un traseu ce pleacă din Staţia de transformare
Timpuri Noi IT/MT (existentă pe str. Radu Vlădescu), va continua prin carosabilul/trotuarul din
str. Radu Vlădescu, apoi prin str. Lascăr Buruiană, Corneliu Roman1 prin trotuarul din str.
Agronomiei, str. Neculai Stamatin, va subtraversa prin foraj orizontal dirijat carosabilul din
str.Aleea Privighetorilor i va continua prin aleea existentă paralelă cu Aleea Privighetorilor, pe
aceIai traseu cu aI cablurilor existente (Ia Iiziera pădurü). Traseul Iucrărilor va subtraversa prin
foraj orizontal carosabilul din str. Vadul Moldovei, după care va continua prin trotuarul din str.
Erou Iancu Nicolae până Ia Iimita administrative a Municipiului Bucuresti, unde se mansonează
Ia cablurile existente. Adâncimea de pozare a cablurilor electrice va fi de 0,8-1 ‚2m în trotuar i de
1,2-1,5 m Ia traversarea drumurilor.

2. Urmare a verificărü efectuate pe teren în data de 06.05.2019 s-au constatat:
- în trotuarul din str. Erou lancu Nicolae există platbandă (Iipită de Iimita de

proprietate a imobilelor) cu arbori/arbuti plantaţi în aceasta;
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- traseul Iucrărilor va străbate aleea existentă Ia Iiziera pădurii (prin canale

existente), in proximitatea traseului existând vegetaţie sub formă de arbori ęi arbuti;

- in trotuarul din str. Agronomiei există aliniament stradal sub formă de platbandă

cu gard viu, arbori i arbuti plantaţi.
- în proximitatea traseului din str. Radu Vlădescu, str. Lascăr Buruiană, Corneliu

Roman există în proximítatea vegetaţie crescută spontan.
In urma analizării documentaţiei depuse i a verificărilor din teren, in conformitate cu

H.C.S.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

menţionate.
In execuUa Iucrărilor executantul Iucrării va ţine seama de următoarele:

- În proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o

tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI materialului

dendrologic.
- Tn timpul lucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului

dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia cel puţin 1,0 -1,5 m Ťaţă de

arbori, conform SR 6591/1997 ReţeIe edilitare subterane, Condiţii de amplasare;

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în

jurul arborilor sau rănire&ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.
Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de đefrişare sau de

toaletare, iar Ia finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de

Urbanism nr. ‚ prelungit până Ia data de 18.09.2019 i în baza

planului de coordonare depus Ia prezenta documentaţie.
Beneficiarul, proiectantul, respectiv executantul Iucrărü vor fi răspunzători de execuţia

Iucrărilor i respectarea condiţiilor din prezentul aviz precum i Iegislaţia în vigoare.
Pentru orice modificare apărută în traseul lucrărH ulterior emiterfl acestui aviz, aveţi

obligaţia solicitărb revizuirü 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-Mariana POPA

i!I Întocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

Aed;O.v../ 3ex./24 ‘5.2019 . prezentul aviz a fost postat pa site-uI PMB
pe daia de
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PRIMĂRIA MUNICIPiULUI BUCUREŞ11 rornania2Ol9.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

03. IUN. 2ü
Către : D-na — prin d-na — solicită ridicarea
exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr 9, sector 6

Referitor Ia Iucrarea: Aĺimentarea cu energie electńcă a imobflului situat pe str Viscolului
nr ‚ sector 6, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1707169/08.02.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 964/11.02.2019, completată cu documentaţia înregistrată Ia RM.B.
cu nr. 1731268/24.04.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3466/24.04.2019, prin care
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării: “Ălimentarea cu energie electrică a
imobilului situat pe str Viscolului nr 93-95, sector 6", conform documentaţiei depuse (C.U.
nr. ‚ a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea
Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan
de coordonare reţele edilitare, aviz emis de ADPDU sector 6), vă comunicăm că, în urma
verificării efectuate pe teren în data de 24.05.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa
subteran, pe o Iungime de 222m, astfel:

• din PT 5089 existent în incinta proprietăţii particulare cu nr. cadastral IE 229951,
străbate drumul de servitute, continuă prin carosabilul str. Viscolului, străbate
drumui de seMtute până Ia aproximativ 5m faţă de Iimita din partea stângă a
proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
ĺn urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304i2009 privind

Norm&e de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriui Municipiu)ui Bucureşti, vă facem
cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

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

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.GMB. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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

Prezentul.avjzaze termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.
‚CJLU' t3j\

DIRECTOR XECUT% ŞefSewiciu Avize şi Acorduri
Simona-Maťina Ę.d4 Daniela VOINESCU r

. ‘r-'y
*
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PRIMĂRIA MUNIclRULUI BUCUREŞ11 mana2O19.ęu
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 1725,3837/1716245, 1733454 I 041UN 2019

CĂTRE,
S.C. ENVOGUE RESIDENCE S.R.L.
TeI. 0726.114.688

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC I DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6
Intr. Av. Lt. Caranda Gheorghe nr.9, sector 6, Bucureti

Referitor Ia Iucrarea: ‘Alimen tare cu energie electrică a imobilului Drumul Ciorogârla
nr.trw; sector 6, Bucurestľ'

Ca urmare a cererii depuse S.C. ENVOGUE RESIDENCE S.R.L., inregistrată Ia P.M.B.
cu nr.1716245/06.03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.1725/07.04.2019, completată cu
documentaţia înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1733454/07.05.2019 i Ia D.M. cu nr. 3837/08.05.2019,
prin care se solicită emiterea avizului privind executarea Iucrării: “Alimentare cu energie electrică
a imobUului Drumul Ciorogârla nr.297-299, sector 6", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din
21.01.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Fia de soluţie nr.

Aviz Primar Sector 6 Bucuresti, Aviz nr. emis de
Administraţia Domeniului Public si Dezvoltare Urbană Sector 6, Clasarea notificărü
nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, avize individuale
emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare), Iucrarea constă in:

- realizare reţea electrică prin pozarea subterană a unui cablu electric trifazat medie
tensiune, ce va fi racordat prin manonare, în sistem intrare-iesire, Ia Iinia electrică subterană de
2OKv Volvo existentă în Drumul Ciorogârla. Traseul reţelei electrice propuse va subtraversa
carosabilul din Drumul Ciorogârla, apoi va continua pe terenul imobilului alimentat până Ia noul
PT ce se va amplasa pe proprietatea beneficiarului. Lungimea traseului pe domeniul public va fi
de 10 m.

2. Urmare a veriticării efectuate pe teren în data de 25.05.2019 s-a constatat că pe
traseul de pozare a reţelei electrice propuse nu există arbori /arbuti. In proximitatea Iucrărilor
există arbusti plantaU Ia Iimita de proprietate a imobilului alimentat, arbusti care vor fi protejaţi Ia
executarea Iucrărilor.

In 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 spaţülor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrării menţionate.

In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de toaletare, iar Ia
finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerü terenului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este emis in baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de
Urbanism nr, din 21 .01.2019 - vizat spre neschimbare.

IłżIIIPjl Pnninn rIihnt nr d7 nęvlnnctnIflUSYţll nrInrÇ P'.n"m.€ Pnmani



Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de inceperea execuţiei Iucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării sunt răspunzători de execuţia Iucrărilor.
Nerespectarea celor menţionate in 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,

Simona-Mariana POPA

Întocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

Red:D.V..I 3ex12BO5.2019 - prezentu az a ţosţ poslat pe siţe-u PMB
htlpi/www.pmbroiinsliiutii/rrimari&direcüi/directia mediu/avize arboh n consullare/avize arbod in consultarephp
pe data da
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PRIMĂRIA MUNIlRULUI BUCUREŞ11 oflqr42Ç)%.ęu
DIRECŢIA DE MEDIU

n 7
1. IUII. LUI

CĂTRE,
S.A. ENGIE ROMANIA S.A.
prin
S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.
Strada Ghiocei nr.11, sector 2, Bucuresti

Spre ştünţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 2
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
os. Electronicü nr.44, sector 2, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: ‘Branament de gaze naturale pe str.Menţiunfl m sector 2,
Bucures ti"

Ca urmare a cererii depuse de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. AVI PROD GRUP
S.R.L., inregistrată Ia P.M.B. cu nr.1723567/29.03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.2505/01 .04.2019, prin care se solicită emiterea avizului de soecialitate privind executarea
Iucrării: “Branament de gaze naturale pe str Menţiunü nr. ‚ sector 2' vă comunicăm
următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. „ din
28.12.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu pianul anexă, Cotract de
donaţie autentificat sub - :15. Memoriu tehnic, Acord de acces Ia sistemul de
distributie qaze naturale nr. J emis de Distrigaz Sud Reţele, Aviz de traseu
nr._ - - — 01.2019 emis de Consiiiul Local Bucuresti Sector 2 — ADP S2, Clasarea notificării
nr.• )1.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediuiui Bucuresti, avizele individuale
emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, pian de încadrare in zonă) Iucrarea constă în

- reałizare branament de gaze naturale nou din PE 100 SDR 11, Dn 32mm, cu
Iungimea de 5 m (4m+lm riser) i a postului de reglare-măsurare aferent. BranamentuI de
gaze propus va fi racordat Ia conducta de gaze naturale DnllO mm, existentă în carosabilul din
str. Menţiunii. Traseul de pozare a branamentuIui propus va fi realizat prin carosabfl i trotuar, Ia
Ia aproximativ 5 m faţă de Iimita de proprietate dreapta a imobilului alimentat. Pozarea conductei
se va realiza in anţ deschis, cu Iăţimea de 0.4m reaiizat prin săpătură manuală. Adâncimea de
pozare va fi de 0,9 m.

2. Urmare a verificărü efectuate pe teren în data de 09.05.2019 s-a constatat că pe
traseul Iucrărilor sau în vecinătatea acestuia nu există spaţii verzi, arbori sau arbusti, Iucrările
fiind executate prin carosabilĺasfalt.

In 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 favorabii execuţiei Iucrării menţionate.

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de toaietare,
iar ia finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerü terenului ia starea iniţială.

Nr. 2505 117235671
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Prezentul aviz este emis În baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de
Urbanism nr. din 28.12.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti impreună cu
planul anexă, - vizat spre neschimbare.

Pentru orice moditicare apărută în traseul Iucrărfl ulterior emiterü acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitărü revizuirii acestuia înainte de Începerea execuţiei Iucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării sunt răspunzători de realizarea Iucrărilor i
de respectarea condiţhlor din prezentul aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul avz 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 spaţfllor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Tntocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daníela VOINESCU

4ţ\

ReďD.V.J Sex./27.05.2019 - prezentul aviz a tost pcstat pe site-uí PMB
hflDJ/www.pmb.ro/instilulii/pdmań&directii/directia mediulavize arbed in consullar&avize arbod in censuflare.phn
pe data de
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PRIMĂRIA MUNIOflULUI BUCUREŞ11 rornpnia2p)?.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

CĂTRE,
S.C. TEHNIC INSTAL GRUP &R.L.

Spre ştHnţă:
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
os. Electronicfl nr.44, sector 2, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: “Branament de apă potabflă .şi racord canalizare pentru
imobilul din str. Ţepeş Vodă-nŤt sector 2, Bucureşti"

Ca urmare a cererii depusă de &C. TEHNIC INSTAL GRUP S.R.L., înregistrată
la P.M.B. cu nr.1723277/29.03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.2506/01.04.2019, prin
care se solicită emiterea avizului privind executarea Iucrării: “ Branament de apă
potabilă .şi racord canalizare pentru imobilul din str. Ţepe Vodă nr $ sector 2", vă
comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. “ din
02.11.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu
justificativ, Aviz tehnic definitiv nr emis de APA NOVA SA, Aviz nr.

emis de Ministerul Culturfl i Identităţii Naţionale, Aviz de traseu
nr. emis de Administraţia Străzilor Bucuresti, Aviz

/03.12.2018 emisă de Agenţia
pentru Protecţia Mediului Bucureti, avize individuale emise de deţinătorii reţelelor
tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), Iucrarea constă în

c • realizare branament de apă potabilă, din polietilenă cu Dn 50 mm
Iungimea de 6 m, care se va racorda Ia reţeaua publică de apă din Fontă Dn 200 mm,
existentă în carosabilul din str. Ţepe Vodă. Traseul branamentuIui propus va traversa
carosabilul până Ia căminul de bransament ce va fi montat în incinta imobilului, aproape
de Iimita de proprietate, Ia max. 2m de Iimita de proprietate;

realizare racord de canalizare din tuburi PVC 160x4,7 mm i Iungime 8 m.
Racordul de canal propus se va Iega Ia conducta de canalizare publică din betin, Dn
SOcm, existentă în carosabilul din str. Ţepe Vodă, prin intermediul căminului de inspecţie
existent. Căminul de racord se va amplasa în incinta imobilului, în proximitatea Iimitei de
proprietate. Execuţia branamentuiui de apă i a racordului de canal propuse se va
realiza cu respectarea adâncimii de încheţ(0,9 m - 1,10 m);

I I iI

Nr. 2506117232771 ‘
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2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 09.05.2019 s-a constatat
că pe traseul Iucrărfl sau în proximitate nu există spaţii verzi sau arborVarbusti.

In urma analizărfl documentaţiei depuse i a verificărilor pe 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 execuţiei Iucrării
menţionate.

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de
toaletare, iar Ia 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. din 02.11.2018 emis de Primăria Sectoruiui 2 Bucureşti
împreună cu planul anexă - vizat spre neschtmbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul IucrărU 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 Normeior de protecţie
a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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

DIRECTOR EXECUTIV,

SimonaMariana POPA

(ĺ' fA. (

Întocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESQU

j

Red:D.V../ 3ex.128.Q5.201 9 prezentul aviz a tost postat pe site-uI PMB

http://nmb.ro/institutii/ndmad&directii/directia mediuĺavize arbod in consultare/avize arbod in consultare.phn

pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

03. ÍUN. 2019

rçwLp?9J2ęy
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SECTOR 2

Nr. 2507117235151

CÁTRE,
E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
pentru

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 2
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
os. Electronicii nr.44, sector 2, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: ‘4Iimentare cu energie eiectrică a imobilului din strada
Viitorului sector 2, Bucureşti"

Ca urmare a cererii depuse E-DISTRIBUŢ1E MUNTENIA S.A. pentru flflflI

înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1723515/29.03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr250,J1.U4.2019,
prin care se solicită emiterea avizului privind executarea Iucrării: “Alimentare cu energie eĺectrică
a imobilului din strada Vütorului nr sector 2", vă comunicăm următoareie:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.
emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Aviz tehnic de

i Fiia de soluţie nr, emise de
Muntenia SA, Memoriu tehnic, Contract de vânzare-cumpărare aut. cu nr. ‚ Aviz
nr emis de Administraţia Străzilor Bucureti, Aviz de traseu
nr. emis de Administraţia Sector 2, Clasarea notificărü nr. emisă
de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucuresti, avize individuale emise de deţinătorii reţeleior
tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), Iucrarea constă în:

- reaiizare bransament electric prin pozarea subterană a unui cabiu electric trifazat
3x25÷16C, de Iungime L=20m, pozat pe un traseu ce pornete din CS- cutia de siguranţă
existentă pe trotuarul din str. Despot Vodă, în dreptul imobiiului cu adresa str. Viitorului nr. ‚ va
traversa carosabilul I trotuarui din str. Despot Vodă, până Ia Iimita de proprietate dreapta a
imobilului cu adresa str Viitorului nr ‚ Ia BMPT-blocul de măsură ş protecţie ce va fi amplasat
în incinta imobiluiui alimentat, Ia Iimita de proprietate cu domeniul public. Lucrările de pozare
subterană a cablului electric se vor realiza în anţ deschis executat prin săpătură.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 09.05.2019 s-a constatat că in
proximitatea traseului Iucrării nu există vegetaţie sau arbori/arbusti plantaţi. In trotuarul din
str.Despot Vodă, în dreptul imobilului cu nr. 3 există 3 alveole neplantate.

In urma analizării documentaţiei depuse ş a verificărilor din teren, în conformitate cu
H.C.G.M.B. nr304/2009 privind aproharea Normelor de protecţie a spaţiiior verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrării menţionate.

In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de toaletare, iar ia
finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Bď Rsnina Elkahpfl nr 47 rrwIrnIflm1i çprtnrç P,,r,,,ąti P,,.,.,i

din 30.10.2018
racordare nr.
E-distribuţie
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Este interzis reducerea suprateţei de spaţiu verde prin micsorarea dimensiunilor
alveolelor sau prin betonarea acestora.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de
Urbanism nr. din 30.10.2016 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu
planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterH acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii acestuia inainte de începerea execuţiei Iucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform arL4, Iit. b)
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţülor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Întocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU,,

Red:D.v../ 3exJ2B.05.201 9. prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB

http://w.pmb.ro,instjIutii/primariaJdjrectii/directja medíulavjze arbori in consullare/avize arboń n consultare.php

pe daia de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 fojŢlpnţa2Q)9,.eU
DIRECŢIA DE MEDiU

CĂTRE,
&C. GENERAL MPM IMPEX &R.L.

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
os. Electronicü nr.44, sector 2, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: “Bran.şament de apă potabilă pentru imobilul din str. Invalid
SuIigă Ion ‚a, sector 2, Bucuresti"

Ca urmare a cererii depusă de S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L., înregistrată
Ia P.M.B. cu nr.1723805/01.04.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.2556/02.04.2019, prin
care se soiicită emiterea avizului privind executarea iucrării: “Branament de apă
potabilă pentru imobÜul din str. Invalid Suligă Ion nr. ‚ sector 2", vă comunicăm
următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din
08.05.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract
de vânzare cu aut. nr ‚ Memoriu justificativ, Aviz tehnic definitiv nr.

emis de APA NOVA SA, Aviz nr.9936/Ri01.10.2018 emis de
Administraţia Domeniuiui Public Sector 2 Bucureti, Clasarea notificărU
nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, avize
individuale emise de deţinătorfl reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă),
Iucrarea constă în

realizare branament de apă potabilă, din polietilenă cu Dn 20 mm i
iungimea de 9 m, care se va racorda Ia reţeaua publică de apă din PEHD De 225 mm,
existentă în carosabilul din str. Invalid Ion Suligă. Traseul branamentuIui propus va
traversa carosabilul până Ia căminul de bransament ce va fi executat în incinta imobilului,
aproape de Iimita de proprietate, Ia max. 2m de Iimita de proprietate. Pozarea conductei
propuse se va executa cu respectarea adâncimü de ingheţ (între 0,9 m i 1,10 m).

2. Urmare a verificărü efectuate pe teren în data de 0905.201 9 s-a constatat
că pe traseul IucrărH sau în proximitate nu există spaţii verzi sau arbori/arbuti.

In urma anaiizării documentaţiei depuse i a verificărilor pe 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 execuţiei lucrării
menţionate.

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

I I cb. J

Nr. 2556/1723805! 1.WtŁ i11J
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Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul

de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti

împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.
Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterfl acestui aviz,

aveţi obligaţia solicitărfl revizuirfl acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

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 đe valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

SimonaMariaaPOPA

4'

1đ

łĺ

Întocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

Red:D.v../ 3ex.i29.05.201 9 - prezentul aviz a fost postat pe ste-uI PMB

hflp:í/www.nmbroRnstitutii/primarialdirectii/directia mediu/avize arboń in consultare/avize arbcń n consultarejjhn

pe data de
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PRIMĂRIA MUNIcIPIULUI BUCUREŞ11 ro[nppta2P).eu
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr.2707 /17247021

CĂTRE,
E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L.

Spre ştflnţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: ĺőBransament
energie electrică pentru imobflul situat pe str.

Mitropolit VarIaamtsector 1, Bucureşti"

Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A prin S.C. BEST
ELECTROPROIECT S.R.L., cerere înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1724702/04.04.2019 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr.2707/05.04.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind
executarea Iucrării: “Branament energie electrică pentru imobflul situat pe str Mitropolit Varlaam

sector i' vă comunicăm următoarele:
1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr din

18.01.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic,
Fia de soluţie nr, emisă de E-distribuţie Muntenia, Aviz de traseu
nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1 Bucuresti, Autorizaţie de
Construire nr, emisă de Primăria Municipiului Bucuresti, Clasarea
notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucuresti, avizele
individuale emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă,
împuternicire) Iucrarea constă in

- realizare branament electric nou prin montarea subteran a unui cablu electric de
joasă tensiune, 3x50+25C, pe un traseu de Iungime Sm, din Linia Electrică Aeriană — LEA
existentă pe stâlpul din trotuarul aferent imobilului alimentat, prin trotuarul din dreptul imobilului,
până Ia Iimita de proprietate stânga a acestuia, Ia FDCP-uI ce va fi montat în incinta proprietăţfl.

Cablurile electrice se vor monta subteran, in tuburi de protecţie, Ia adâncimea de 0,9m,
in anţ cu Iăţimea de max.0,5m. Trotuarul pe zona unde se vor executa Iucrărfle are Iăţimea de
2,4 m.

2. Urmare a verificărü efectuate pe teren în data de 09.05.2019 s-a constatat că în
proximitatea stâipului de unde se va Iega cablui electric propus există un arbore plantat in
alveolă. -

In 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 Iucrării
mentionate.

I ;;: í1 iI



În urma analizărH 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.
Precizăm că în baza acestuí aviz nu se execută Iucrări de dcfrişare sau de toaletare,

iar Ia finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate În Certificatul de

Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu

planul anexă i în baza planului de coordonare depus Ia prezenta documentaţie.
Pentru orice moditicare apărută in traseul Iucrărfl ulterior emiterb acestui aviz, aveţi

obhgaţia solicitării revizuirui acestuia inainte de începerea execuţiei Iucrării.
Nerespectarea celor menţionate in 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 spaţülor

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucuregi.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

/

łntocmit,
ef SeMcíu Avize şÍ Acorduri

Daniela VOINĘSCU

Red;D.V..i 3ex.I 2705.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
ht!p://wwwomb.ro/institutii/pdmah&direclii/directia mediuiavize arboń in consultar&avize arboń in consultare.rho

pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 rąma29)2É.ą
DIRECŢIA DE MEDIU

k ň}W 11

CĂTRE,
S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A
prin

Spre ştiinţă:
PR1MARIA SECTORULUI 3 BUCURESTI
D1RECŢIA SERV1CIJ PUBLICE
Intr. Odobesti nr.5-7, sector 3, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: Alimentare cu energie electrică a ansamblului rezidenţial din
str. Gura Putnei r3 sector 3, Bucureşti"

Ca urmare a cererii depuse de S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A prin Domnul [
înregistrată ia P.M.B. cu nr.1726429/09.04.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu

nr.2895/10.04.2019, prin care se sohcită emiterea avizuiui privind executarea iucrării:"Alimentare
cu energie electrică a ansamblului rezidenţial din str. Gura Putnei nr. ‚ sector 3, Bucure.ştľ', vă
comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din
24.10.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Aviz de traseu nr.

emis de Direcţia Servicii Pubhce — Primăria Sector 3, Clasarea notificării
nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucuresti, Aviz
nr. emis de Primăria Sector 3 Bucuresti, avizele individuale emise de
administratorii reţelelor tehnico-edihtare, plan de încadrare in zonă), Iucrarea constă în:

- extinderea reţeiei electrice cu o reţea electrică subterană JT din PTZ 2343 existent
în incinta imobiiului cu nr.cadastral apoi va traversa str. Brăţărü i va continua prin str.
Gura Putnei — pe partea nr. impare până in dreptul imobilului cu ‚ unde va traversa str
Gura Putnei (drum de pământ) i va pătrunde pe proprietatea imobilului cu până ia FDCP
uI aferent imobilului ‚ amplasat pe terenul acestuia. Lungimea traseuiui reţelei electrice
propuse va ti de 275 ml.

2. Urmare a verificărb efectuate pe teren în data de 09.05.2019 s-a constatat că traseul
reţeiei electrice propuse străbate spaţiul verde de Ía Iimita de proprietate a imobilului cu
i ‚ spaţiu verde neamenajat, format din vegetaţie crescută spontan.

De asemenea, traseul reţelei electrice din drumul Gura Putnei are în proximitate spaţiu
verde constituit din vegetaţia spontană adiacentă drumuiui neamenajat din Gura Putnei.

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

Iů I iI

Nr. 2895117264291

Bd. Reqina Ebsabela nr. 47. ccd Doştal 05W13. sedor 5 Bucumsd. Rnmânia



În baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de toaletare, iar la

finalizarea IucrărH aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Rrezentu! aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate in Certîficatul de

Urbanism nr emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu

planul anexă - vizat spre neschimbare.
Pentru orice modificare apărută în traseul iucrărü ulterior emiterü acestuí aviz, aveţi

obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei IucrărU.
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-Mariana POPA

Întocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduń

Daniela VOINESCU

RedD.v../ 3exJ2205201 9 - prezentul aviz a fost postat pe sito-ul PMB

htlpl/w%wv.omb.rohnstitutii/primańa/directii/directia medkz/av2e arboń in consultarelavize arboń in consullaraphp

pe data de
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PRIMĂRIAMUNICIRULUI BUCUREŞ11 romania2Ol9.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

Către : SC APA NOVA SA - prin d-na
Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan ceI Mare, eL 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicä nr 44, sector 2

Referitor Ia Iucrarea: Racord de canalizare pentru imobflul situat pe str, Sinaia nr
sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată ia P.M.B. cu nr. 1727544/12.04.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 3064/15.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind

Q executarea Iucrării: Racord de canalizare pentru imobilul situat pe str Sinaia nr 52, sector
2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a planurilor anexate şi
Memoriuiui tehnic, Ciasarea NotificărU nr, emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediuiui Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele
edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării
efectuate pe teren în data de 24.05.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa
subteran, pe o Iungime de 9m, astfei:

• din conducta existentă în carosabilul str. Sinaia, prin carosabilul str. Sinaia, până
Ia aproximativ 5m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aiiniament.
ĺn urma analizării dosarului, în ccnformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem
cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută uiterior emiterii prezentuiui aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenuiui Ia starea iniţială.

Q Nerespectarea celor menţionate în prezentui aviz de specialitate va fi sancţionată
conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe tehtoriui Municipiului Bucureşti.

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

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

DIRĘ%3tĘ;ECUflV,
SinĄňa-MarL%Ńrîa POPA Şef Serviciu Avize şi Acorduri

ţ, J' Daniela VOINESCU1
‘>

Întocmit:

Red:P.R./3ex.-27.05.201 9 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
pe data de.)

1

Nr. 3064/1727544/

Bd. Regina Eiisabeta nr. 47, cod poştal 050013. sector 5, Buaireşd. Románia I/al%iI
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 pprJj92Ç39.eu
DIRECŢ1A DE MEDIU

Nr. 309W17280701

Către : SC APA NOVA SA - prin d-na
Str. Tunad nr. 60 A, clădirea Stefan ceI Mare, eL 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de apă i racord de canalizare pentru imobUul situat pe
str. Maior Vasfle Băcflă nr ‚ sector 2, Bucureşti

Referitor ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1728070/15.05.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 3090/16.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de apă şi racord de canalizare pentru imobflul situat pe
str Maior Vasfle Băcilă nr 4A-6, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile

individuaie ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia
Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 24.05.2019,
s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 8m (branament) + llm
(racord), astfel:

• racordul de canalizare se face din conducta existentă în carosabilul str. Maior Vasile
Băcilă, până Ia aproximativ lm faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii.

• branamentuI de apă se face din conducta existentă în carosabilul str, Maior Vasile
Băcilă, perpendicular, până Ia aproximativ 3m faţă de Iimita din partea stângă a
proprietăţii.

• fără afectarea vegetaţiei existente în platbanda din vecinătatea traseului Iucrării.
Tn timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane. Condiţii de amplasam.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiiior din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

Tn 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, defrişarea arboriIor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis in baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

Bd, Regina Elisabela nr 47. taI O513, sedor5, BucumşU, Rcmânia



Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirfl exemplarelor uscate şi suportarea contravalorfl

eventualelor prejudicfl produse prin prăbuşirea acestora.
Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat aI

execuţiei Iucrărilor menţionate.
Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia

solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.
La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea

platbandelorlpastileiorlalveolelor.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.C.G.M.S. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe

teritoriul Municipiului Bucureşti, ar[.4, Iit.b.
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,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Dan1eIaVOINESCU

Intocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R.i3ex-27052019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
pe data de

Bd. Regina Wisabeta nr. 47. cod pcştal 050013, sector 5, Bucureşt, România I I
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PRIMĂRIA MUNICIRULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 3091117280671 o WN.
Către : SC APA NOVA SA - prin d-na
Str Tunari nr. 60 A, clădirea Stefan ceI Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: Ađministraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1

PSS-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public
Intrarea Odobesti nr. 5-7, sector 3

Referitor Ia Iucrarea: !nlocuirea reţelei publice de canalizare pe str Zborului, sector 3,
Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B, cu nr 1728067/15.04.2019 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr. 3091/16.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea

Iucrării:Jnlocuirea reţelei publice de canaîizare pe str. ZboruluĄ sector 3", conform

documentaţiei depuse (C.U. nr. a planurilor anexate şi
Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia
Mediului Bucureşti, PIan de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale
deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor i PS 3, avizul
Ministerului Culturii nr. )‘ vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe
teren în data de 24.05.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de
400m, astfel:

• În carosabilul str. Zborului, tronson cuprins între str. Mântuíeasa i str. Teodor
tefănescu.

• se avizează execuţia a 10 guri de scurgere, 18 racorduri, 5 cămine de vizitare.

• În vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
• Iucrarea se execute În corelare cu Realizarea IucrăflIor de drumuri aferente

reţelei stradale din Municipiul Bucureşti — str. Zborului, sector 3, conform C.U.
nr.

Tn urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normeie
— de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul

favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.
Pentru orice modificare apărută ulterior emiterU prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării

revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.
La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXEtűJV, Şef SeMciu Avize şi Acorduri

Simona-MwŚJäd IOf4 Daniela VOINESCU

Jntocmit'
ĺ Exp.pxaga. PARASCA

Red:PRĺ4ex-27Oś?2O1 pçęitÄu1 aviz a fost postat pe site-uI PMB
pe data đe

Bd. Reoína Etisabeta nr 47. d ooştal O5l 3, sedor 5, Bucure$d, Românta I I I
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r .9 PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞfl 9mapiq2O.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

-‚4

Către : SC TEHNIC INS TAL GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia
registratura PMB
pentru SC BASARABIA RESIDENCE SRL

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr 44, sector 2

Referitor Ia Iucrarea: Racord de canalizare pentru imobilul situat in str. Orzari nr.
sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1728596/16.04.2019 şi Ia

O
Direcţia de Mediu cu nr. 3160/17.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Racord de canalizare pentru imobdul situat în str Orzari nr. 15-17,
sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a planurilor
anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificărfl nr, emisă de Agenţia
pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele
edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma veriflcării
efectuate pe teren în data de 24.05.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa
subteran, pe o Iungime de 10m, asťel:

• din conducta existentă în carosabilul str. Orzari, perpendicular, până Ia
aproximativ 11 m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizării dosarului, în conformitate cu 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se exccută Iucrări de defrişare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen dąaIábilitáte 1 an de Ia data emiterii.//
DIRECTOR EXECUTIV, nl93 3°
Simona-Mariana p viso10 ŞefSen'iciu Avize şi Acorduri

Daniela VOINESCU

Întocmit:

ExnQxaĚ,,,PARASCA
Red:RRJ3ex.-27.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe sřte-uI PMB -

pe đata de

Nr. 3160/1728596/
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PRIMĂRIA MUNICIRULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

4 \ \“N 7DP
Nr. 3264117294941

Către : SC A VI PROD GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura
PMB

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1

Referitor ĺa ĺucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str Bati$ei
nr ‚ sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1729494/17.04.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 3264/18.042019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării. „Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str Batiştei
nr 27A, sector2" conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a
planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor
de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în
urma verificării efectuate pe teren în data de 24.05.2019, s-a constatat că lucrarea se va
executa subteran, pe o Iungime de 5,3m, asťel:

• din conducta existentă în carosabilul str. Batistei, perpendicular, până Ia Iimita din
partea stângă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizării dosarului, în conformitate cu 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii i este valabil
numai însoţit de avizul IJnišJru4i Culturii.

DIRECTOR EXECUTIVţ"
Simona-Maflana POP$z oaMkŞ Şef Serviciu Avize şi Acordufl

ŕĺĹ. DanieIaVOINr

qxnaPARASCA

Red:P.Ri3ex.-28.05.2019 . prezenlul aviz a fost postat pe site-uI PMB &
pe data de

Bd. Regina Bisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşb, România I
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PRIMĂRIA MUNIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢ1A DE MEDIU

CĂTRE,
S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.
Strada Ghiocei nr.1 1, sector 2, Bucuresti

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 2
ADMINISTRAŢIA DOMENIULU1 PUBLIC SECTQR 2
os. Electronicii nr.44, sector 2, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: ‘Bransament de gaze naturaÍe pe str. Tunad sector 2,
Rucures ti"

Ca urmare a cererii depuse de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., înregistrată Ia P.M.B. cu
nr1723980/01.04.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.2548/02.04.2019, prin care se solicită
emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrării: “Branament de gaze naturale pe str
Tuşnad sector 2' vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 04.02.2019
emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Acord de
acces ia sistemui de distribuţie gaze naturaie nr emis de Distrigaz Sud
Reţele, Aviz de traseu nr emis de Consiliui Local Bucuresti Sector 2 — ADP
S2, Clasarea notificării nr emisă de Agenţía pentru Protecţía Mediului
Bucureti, avizele individuale emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, pian de
încadrare În zonă) Iucrarea constă în

- realizare branament de gaze naturale nou din PE 100 SDR 11, On 32mm, cu
Iungimea de 5 m (4m÷lm riser) i a postului de reglare-măsurare aferent. BranamentuI de
gaze propus va fi racordat Ia conducta de gaze naturale DnllO mm, existentă în carosabílul din
str. Tunad. Traseul de pozare a bransamentului propus va fi realizat prin carosabil i trotuar, Ia
Ia aproximativ 0,5 m faţă de Iimita de proprietate dreapta a imobilului alimentat. Pozarea
conductei se va realiza în anţ deschis, cu Iăţimea de 0.4m realizat prin săpătură manuală.
Adâncimea de pozare va fi de 019 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 09.05.2019 s-a constatat că pe
traseul Iucrărilor sau în vecinătatea acestuia nu există spaţii verzi, arbori sau arbusti, Iucrările
fiind executate prin carosabil/asfalt.

in urma analizărH documentaţiei depuse i a verificărilor din teren, in conformitate cu
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiiior verzi de pe teritoriul
Municipiuiui Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabii execuţiei Iucrării menţionate.

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

Iaiil

Nr. 2548 I 1723980!

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



Prezentul aviz este emis În baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de
Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul
anexă, - vizat spre neschimbare.

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

Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării sunt răspunzători de reahzarea lucrărilor i
de respectarea condiţiilor din prezentul aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform arŁ4, Iit. b)
din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţülor
verzi de pe terítoriul Municipiului Bucureştí.

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

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Întocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

Red:D.v../ 3ex./31 .05.2019 - prezentul aviz a fost pcsiat pe site-uI PMB
httpj/www.pmb.roiinstjtutiiĺońmańaldirecHYdirectia mediu/avize arboń in consultare/avize arborí in Consultare.ohn

pe data de

0IUN 2Oig
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 oppp2%.ęu
DIRECŢIA DE MEDIU

CĂTRE,
S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.
Strada Ghiocei nr. 11, sector 2, Bucuresti

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA STRAZILOR BUCURETI
Strada Domniţa Ancuta nr. 1, sector 1, Bucureti

Referitor Ia Iucrarea: “Branament de gaze naturale pentru imobflul situat în strada
Matei Voievodz

.‚ sector 2, Bucuresti"

Ca urmare a cererii depuse de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L, inregistrată Ia P.M.B. cu
nr.1723975/01.04.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.2549b2.01.2019, prin care se solicită
emiterea avizului privind executarea Iucrărü: “Bransament de gaze naturale pentru imobilul situat
în Strada Matei Voievod nr. sector2', vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 04.02.2019 emis
de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Aviz tehnic de racordare
nr. i Soluţie de acces nr, emise de Distrigaz Sud
Reţele, Memoriu tehnic, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Străzilor
Bucureti, Clasarea notificărfl nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureti, avize individuale emise de deţinătorü reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în
zQnă), Iucrarea constă in

- realizare bransament de gaze naturale individual, redusă presiune, din PE 100 SDR
11, cu Dn 63 mm i Iungimea de 6m (5m + lm reiser) i a unui post de reglare-măsurare aferent.

- BranamentuI proiectat va fi racordat Ia conducta de gaze naturale, PE 100 SDR 11 Dn 125 mm,
existentă în carosabilul din str. Matei Voievod. Traseul de pozare a branamentuIui proiectat va fi
realizat pe domeniul public ş va traversa parţial carosabilul i trotuarul,Ia distanţa de 0,5 m de
Iimita de proprietate dreapta a imobilului alimentat, iar pozarea conductei de branament se va
executa prin săpătură in anţ deschis, cu Iăţimea 0,4 m i Ia adâncimea de 0,5-0,9 m.

2. Urmare a verificărü efectuate pe teren in data de 09.05.2019 s-a constatat că în
dreptul irnobilului alimentat nu există spaţii verzi, arbori sau arbuti afectaţi de Iucrări.

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.

In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de toaletare, iar Ia
finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de
Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul
anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitărü revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrării.

Nr. 2549117239751

Bd. Reina E€sabela nr. 47. cod poştal 050313, seclor 5, Bucureşti. Rxnănia



Nerespectarea celor menţionate În prezentul aviz va ti 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 la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Întocmit1
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

Ř

Ü3juN 2019
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Red:D.v.J Sex.131 .05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

ojpano29).ęy

SECTOR 2

Iucrarea: “Branament de gaze naturale pentru
- sector 2, Bucuresti"

imobiIuI din Str.

Nr. 2553/1723957/

CĂTRE,
S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.
Strada Ghiocei nr. 110, sector 2, Bucureti

Spre ştiínţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 2
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
os. Electronicii nr.44, sector 2, Bucuresti

Referitor Ia
GIăvăneti

Ca urmare a cererii depuse de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., înregistrată Ia P.M.B. cu
nr1723957/01.04.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.2553/02.04.2019, prin care se solicită
emiterea avizului privind executarea Iucrării: “Branament de gaze naturale pentru imobilui din
Str GIăvăneti ‚ sector 2", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. emis
de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic1 Extras de carte
funciară pentru informare nr. ‚ Aviz tehnic de racordare nr.
emis de Distrigaz Sud Reţele, Aviz nr. emis de Administraţia Domeniului
Public Sector 2, Clasarea notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia
Mediului Bucuresti, avize individuaie emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare i
strađale, plan de încadrare în zonă), Iucrarea va consta în:

—
- realizare branament de gaze naturale nou, individual, redusă presiune, din PE 100

SDR 11 cu Dn 32 mm i Iungimea de 4,0 m (3,Om + 1,Qm reiser) i a unui post de reglare
măsurare aferent. Bransamentul de gaze propus va fi racordat Ia conducta de gaze naturale
redusă presiune, Dn 125 mm existentă în carosabilul din str. Glăvănesti, conform planului anexă
la Certiticatul de Urbanism. Lucrările de pozare subterană a conductei i branamentuIui
proiectate se vor realiza prin săpătură.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 09.05.2019 s-a constatat că pe
traseul Iucrării nu există spaţii verzi, arbori /arbuti afectate de execuţia Iucrărü.

În urma analizărh documentaţiei depuse ş a verificărilor din teren, în contormitate 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 baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de toaletare, iar Ia
finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate În Certificatul de
Urbanism nr. . din 04.02.2019 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul
anexă — vizat spre neschimbare.

Dd. Reina EflsabeIa nr. 47. cod poştal osia, sedor 5. BLKureşű, Pmtána
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Pentru orice modificare apărută în traseul IucrărH ulterior emiterii acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitărfl revizuirii acestuia inainte de începerea execuţiei Iucrărfl.

Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz va fi sancţionată conform art4, 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 Municipiuluí Bucureşti.

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

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Întocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

Red:DV..ĺ3ex.ĺ30.05.2019 - prezentul aviz a ĺost postat pe site-uI PMB
http://www.pmbro/institutii/primad&directiiĺdirectia mediu/avize arboń in consultare/avize arbori in consultare.phD

pe đata de
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PRMĂRIAMUNIOPIULUIBUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

CĂTRE,
E-QISTRIBUTIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L.

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
os. Electronicii nr.44, sector 2, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: ‘Alimentare cu energie electrică a imobilului din os.
PanteIimon 4., sector 2, Bucureti"

Ca urmare a cererii depuse E-DISTRIBUŢ(E MUNTENIA S.A. prin
— împuternicit aI S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L., înregistrată Ia P.M.B. cu

nr şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. ‚ prin care se solicită
emiterea avizului privind executarea Iucrării: “Alimentare cu energie electrică a imobfluĺui dŕn
.Şos. Pantelimon 2' vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 30.10.2018
emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de Vânzare
Cumpărare aut. sub nr. ‚ Fia de soluţie nr, emise de E
distribuţie Muntenia SA1 Memoriu tehnic, Aviz nr emis de Administraţia Străzilor
Bucureti, Clasarea notiticărfl nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureti, avize individuale emise de deţinătorii reţeielor tehnico-edilitare, plan de încadrare în
zonă, împuternicire), Iucrarea constă în:

- realizare reţea electrică prin montarea unui cabiu de joasă tensiune tip DC41 46/5X,
3x150+95N, pe un traseu de 68 m în domeniul public, PT 2099 existent în nisa bloc 102B, prin
parcarea din dreptul blocului 102B din os. Iancului 53, va traversa platbanda de spaţiu verde
existentă în parcare, apoi va traversa carosabilul aleii din Iateralul imobilului alimentat, pänă Ia CD
2 — Cutia de distribuţie ce va fi montată pe proprietatea imobilului, Ia Iimita de proprietate a
acestuia, Din CD 2 se va prevedea un cablu electric trifazat pe o Iungime de 5 m până Ia FDCP
uI ce va fi amplasat în incintă, Ia Iimita de proprietate a imobiluiui. Pozarea cablului electric propus
se va reaiza în anţ cu ăţimea de max 0,5 m, a o adîncime de 0,9 m în trotuar i 1,2 m Ia
subtraversări.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 09.05.2019 s-a constatat traseul
Iucrărilortraversează platbanda de spaţiu verde în care există arbori plantaţi.

In proximitatea traseului a fost inventariat următorul material dendrologic:
- 1 ex. Fraxinus sp.(frasin), diametru trunchiului 30-35 cm, h=lOm,
- 1 ex. Platanus sp.(platan);

Nr. 2708117246991
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- 1 ex. Robinia pseudoacacia sp. (salcâm), diametrul trunchiului 30-35 cm, partial
uscat;

- 1 ex. Populus sp.(plop), diametrul trunchiului 50-6Ocm, h= 12-14m,
- 1 ex. Prunus cerasifera sp.(corcodu rosu), diametrul trunchiului 30 cm, h=lOm,
- 1 ex. Morus sp.(dud), diametrul trunchiului 30 cm, h=12 m,
- 1 ex. Tilia sp.(tei), diametrul trunchiului -15 cm, h=8 m.
- 2 ex. arbutŁ

b urma analizărh documentaţiei depuse i a verificărilor 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.

Jn execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii:
- Execuţia lucrării se va face numai în prezenţa unui reprezentant aI Direcţiei de

Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, având obligaţia anunţării direcţiei noastre
cu 5 zile înainte de începerea Iucrării, Ia tel. 021/305.55.00, interior 4184.

- In proximitatea arborilor/arbustilor existenţi în spaţiile verzi traversate de traseul
reţelei electrice propuse, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată
condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic.

- In timpul Iucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia ceI puţin 1 m — 1,5 m faţă
de arbori, conform SR 8591/1997 Heţeíe edilitare subterane. Condiţä de ampĺasare.

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

In cazul in care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic poate
fi pus in pericol de prăbuire prin dezrădăcinare, situaţie în care nu suntem răspunzători de
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic, Dacă Ia verificările
ulterioare (12 Iuni de Ia finalizarea Iucrării) se constată uscarea sau prăbuş(rea materialuluí
dendrologic aflat pe traseul Iucrărü, aveţi obligaţia inlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea
contravalorii eventualelor prejudich produse prin prăbuşirea acestora.

- Este interzisă diminuarea suprafeţei de spaţiu verde (prin betonarea platbandei).
- Este obligatorie delimitarea zonei de Iucru, iar pământul rezulta din săpătură nu se

va depozita pe domeniul public.
In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de toaletare, iar Ia

finalizarea Iucrărb aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de

Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu
planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirH acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul Iucrărilor sunt răspunzători de execuţia lucrărilor,
precum i de respectarea condiţiilor din prezentul aviz.

Prezentul aviz este valabil numai în prezenţa avizului emis de Ministerul Culturii i
Identităţii Naţionale cu privire Ia executarea Iucrărü.

Nerespectarea celor menţionate in 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 terrnen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOĄflEÇUt1,
ĺjo ť: -

simona-Märiana J?OPA
Întccmit,

et Serviciu Avize i Acorduri
Daniela VOINESCU_(

Red:D.V.J 3ax/30.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB

httpJhww.pmb.roiinstjţutiVpńmaĂ&diractii/directia mediWavize arboń ín consultar&avize arbori in consultare.nho
po data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞfl
DIRECŢIA DE MEDIU

ü& M
Nr. 3597, 4718 I 1731977, 1739031ĺ

CĂTRE,
Doamna

Spre tiinţă:
PRIMARIA SECTORULUI 1 BUCURETI - Administraţia Domeniului Public Sector 1
B-dul Poligrafiei nr 4, sector 1, Bucuresti

Strada Măgura FIoriIor nr. ‚ sector 1 Bucureti
Referitor ĺa Iucrarea: “Racord de canalizare pentru imobiIuJ situat pe str, Măgura
Florilor nr. ‚ sector 1"

Ca urmare a cererii depusă de dvs., înregistrată Ia RM.B. cu nr.17311977/25.04.2019
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3597/02.05.2019 completă cu adresa inregistrată Ia P.M.B. cu
nr.1739031122.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4718/23.05.2019, prin care se salicită
emiterea avizului în vederea obţinerii autorizaţiei de construire privind executarea Iucrării:
“Racord de canalizare pentru imobilul situat pe str. Mâgura Florilor nr. 9, sector 1", vă comunicăm
următaarele:

1. Conform documentelor depuse Ia dosar (certiflcat de urbanism nr.
prelungit până Ia data de ‚ emis de Primăria

Sectorului 1 împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Aviz Tehnic Definitiv nr
emis de APA NOVA BUCURESTI S.A, Aviz de traseu nr

emis de Administraţia Dameniului Public din cadrul Primăriei Sector 1, Clasarea notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, avize individuale emise de

deţinătarii reţelelar tehnica-edilitare: Distrigaz Sud Muntenia, E-Distribuţie Muntenia, Luxten,
Netcity Telecam, C.F.R., Telekam Ramania SA, plan de încadrare în zonă), Iucrarea canstă în

Racordarea Ia reţeaua de canalizare a imobilului din str. Măgura Florilor nr.
printr-un racord de canalizare din tuburi PVC 160x4,7 mm 5N8 cu Iungimea de 7 m. Racardul
proiectat se va Iega prin intermediul unei piese de racordare cu articulaţie sferică pe canalizarea
publică Dn30 cm existentă pe str. Măgura Florilor.

Căminul de racord se va amplasa în incinta imobilului Ia maxim 2m de Iimita de
proprietate, conform memoriului tehnic.

2. Urmare a veriflcării efectuate pe teren in data de 30.05.2019 s-a constatat că
traseul Iucrărilor se realizează în carosabilul i trotuarul din str. Măgura Flarilor, in dreptul
imabilului cu nr 9. În proximitatea Iucrărilor, Ia 2,0 m de Iimita de proprietate dreapta a imobilului
există plantat în alveolă un ex. Tilia sp.(tei) cu diametwl de 35-40 cm, h=1O-12m, faţă de care se
va păstra distanţa de min i ‚O -i ‚5m

In urma analizării documentaţiei depuse i a veriflcărilor pe teren, în conformitate cu
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţhlor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti1 vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei Iucrării
menţionate.

În execuţia Iucrărilor se var respecta următoarele:
- În proximitatea arbarilor existenţi în proximitatea traseului, săpătura se va executa

utilizând o tehnalogie adaptată condiţiilar din teren care să nu distrugă sistemul
materialului dendrologic.

manual sau
radicular aI
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- ln timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la ceI puţin 1 m — 1,5 m faţă
de arbori/arbuşti, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condŕţü de amplasare.

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

In cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic poate
fi pus în pericol de prăbusire prin dezrădăcinare, situaţie în care nu suntem răspunzători de
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic.

Dacă Ia verif]cările ulterioare (12 Iuni de Ia finalizarea Iucrării) se constată uscarea
sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul Iucrării, aveţi obligaţia înlocuirH
exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea
acestora.

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

Prezentul aviz este emis în baia şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de
Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 1 împreună cu
planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterü acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitărh revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrării.

Beneficiarul I executantul Iucrărü sunt răspunzători de respectarea conditülor din
prezentul aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform artA, 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 emiteriL

ef Serviciu Avize i Acorduri
expert Daniela VOINESCU

Întocmit1

RCA

/0/1/ 27 0

Red:F.PJ3ex./3005,2019 - prezentul aviz a fost postal pe site-uI PMB
httpjMombroRnsIitutiUphmań&directiidirectia mediuíavize arbori in consultar&avize artoń in consultarephp pe data de

IţţI

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPtULUI BUCUREŞTI ror!3ąj1p2O).ęu
DIRECŢIA DE MEDIU

-

___________________________________________

Către: SC APA NOVA SA — prîn d-na
Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Stefan ceI Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1

Referitor Ia ĺucrarea: Redimensionarea branamentuIui de apă i racordului de canalizare
pentru imobilul situat pe str. Delea Veche nr $ sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1734781/09.05.2019 şi IaDirecţia de Mediu cu nr. 4046/10.05.2019, prin care solicitaţi avizul de speciaľtate privindexecutarea Iucrării: Redimensionarea branamentuIui de apă i racordului de canalizare
pentru imobilul situat pe str Delea Veche nr 29, sector 2, conform documentaţiei depuse(C.U. nr.

‚ a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea
Notiflcărh nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,
Avizeie/acordurile individuale ale deţinătoriior de reţele edilitare, aviz de traseu emis de
Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de
28.05.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 5m
(branament) + 7m (racord), astfel:

din conductele existente în carosabilul str. Delea Veche, perpendicular, până Ia
aproximativ lm i 4m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii, pe traseul
branamentuIui i racordului existent.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
Ţn urma analizării dosarului, în conformitate cu 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 lucrărilor menţionate.

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

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art 4, lit, b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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

Prezentul aviz are termen de valabiiitate 1 an de Ia data emiterii.
DIRECTOR EXECUTIV,,,, Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Simona-Mariana POP4 Daniela VOINESCU

/
Intocmit:

Exp.,pną PARASCA
Red:P.RJ3ex.-29,05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe si(e-uI FMB

pe data de
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PRIMĂRIA MUNIOflULUI BUCUREŞ11 opprąp29).ęu
DIRECŢIA DE MEDIU

13JUN.o

Către : DI. — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura
PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poĺigrafiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Alimentare cu energie eĺectrică a imobflului situat pe str. Constantin
Stere nr ‚ sector 1, Bucureşti

ľ

Reteritor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1714643/01.03.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 1611/04.03.2019, completată cu documentaţia înregistrată Ia
P.M.B. cu nr. 1734439108.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3950/09.052019, prin care
solicitaţi avizul de speciafltate privind executarea IucrărU: Alimentare cu energie electrică a
imobilului situat pe str. Constantin Stere nr. ‚ sector 1, conform documentaţiei depuse
(C.U. nr. ‚ a planurilor anexate şi Memoriului tehnic,
Clasarea Notificărfl nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediuiui
Bucuregi, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu
emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de
05.06.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 2m, astfel:

• din stâlpul existent în trotuarul din faţa imobilului alimentat, până Ia Iimita din partea
dreaptă a proprietăţii.

• !ără afectarea arborelui existent in vecinătatea traseului Iucrării.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obflgaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor de 1 m—1 .5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborelui din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemui radicu)ar aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănire&ruperea ramurilor arborelui prin
manevrarea utilajelor din dotare.

In cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi"modelată" în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborele din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular aI acestuia, defrişarea arborelui în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finaflzarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea arboreiui aflat în apropierea traseului Iucrării,

Nr. 1611,395011714643,17344391
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veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii eventualelor

prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia.
Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat aI

execuţiei lucrărilor menţionate.
Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia

solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Este interzisă reducerea suprafeelor de spaţiu verde prin betonarea

platbandelor/pastileloríalveolelor.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, flt.b.

Menţionăm că in baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau

toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simon 4C OPA

ĺ' Şef Serviciu A vize şi Acorduri

( fllQ3 Daniela VOINESCU
‘liO3

Intocmit:
SCA

h7Üw jgr

Red:Rd3ex.-O6O6.2O19 - prezen(uI aviz a řos( postat pe sile-üI PMB
pe daia de
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PRIMĂRIA MUNIPIUWI BUCUREŞ11 Ţo[panţa2ą)9.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

CĂTRE,
S.C. POWERTEC PROIECT S.R.L.
B-dul Banu Manta nr.2, apt.5, sectorul 1, Bucureti

Spre şthnţă:
ADMINISTRAŢIA STRAZILOR BUCURETI
Strada Domniţa Ancuţa nrl, sector 1, Bucuresti

— Referitor Ia lucrarea: ‘Alimentarea cu energie electrică imobile Iocuinţe colective aparţinând
BELVEDERE DEVELOPEMENT S.R.L., situate în Bucuresti, sector 2, os. Fabrica de
Glucoză . etapa 1-111"

Ca urmare a cererii depuse de S.C. POWERTEC PROIECT S.R.L., înregistrată Ia
P.M.B. cu nr.1724722/04.04.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.2701/05.04.2019, prin care se
solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrărü: “ Alimentarea cu energie
electrică imobile Iocuinţe coĺective apa,ţinând BEL VEDERE DEVELOPEMENT S. R.L., situate în
Bucureti, sector 2, os. Fabrica de Glucoză nr.6-B, etapa 1-11!', vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr din
22.01.2019, emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planurile anexă, Fia de soluţie
nr, emisă de E-distribuţie Muntenia, Memoriu justificativ, Aviz de traseu
nr. emis de Administraţia Străzilor Bucuresti, Aviz nr emis de
Primaria Sectorului 2 Bucuresti,, Clasarea notificării nr, emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bucuresti, Acord de principiu nr. emis de Direcţia Urmărire
Lucrări Mari de Infrastructură — PMB, avize individuale emise de administratorii reţelelor tehnico
edilitare, împuternicire) Iucrarea constă în:

- Faza I - execuţie canalizaţie electrică pentru racordarea posturilor de transformare
PTAB1, Ia reteaua electrică de distribuţie, prin sistem intrare-ieire pe cablul distribuitor 2OkV
(între T4870-T5095), existent in trotuarul nr. impare din str, Fabrica de Glucoză. Traseul cablului
electric propus va avea aprox.320 m, din str, Fabrica de Glucoză (de Ia Iocul de mansonare —din
dreptul imobilului cu nr. IE 202256), va subtraversa str, Fabrica de Glucoză, va continua prin
străzile adiacente ansamblului de Iocuinţe alimentat, respectiv str. Mihail Sadoveanu i str. Marin
Preda, pănă Ia postul de transformare PTAB 1, propus a fi amplasat între bI.9 i bI.10, în
vecinătatea str Marin Preda. Traseul va continua prin str. Marin Preda până Ia PTAB 5095
existent în dreptul bloculuil3 aferent ansamblului rezidenţial din str. Fabrica de Glucoză nr. 6-8.
CabIuI utilizat va Ťi montat subteran in tub pliabil de 1 6Omm, Ia adâncimea de 0,9 m in trotuare i
Ia 1.4 m Ia subtraversările de carosabil;

- Faza II - execuţie canalizaţie electrică pentru alimentarea cu energie electrică a
posturilor de transformare PTAB2 i PTAB 3 prin pozarea unui cablul de medie tensiune din
staţia de transformare Obor ş a unui alt cablu din punctul de conexiune realizat în trotuarul nr.
impare din str, Fabrica de Glucoză (în dreptul imobilului cu nr. 1E202256). Traseul canalizaţiei
electrice din staţia Obor până Ia punctul de conexiune din str, Fabrica de Glucoză este comun cu
traseul avizat conform Certificatului de Urbanism nr. pentru Iucrarea:
“Extinderea reţelei electrice de racordare Ia RED a imobUului din str, George Constantin nr. 2-4,

It i 4iI
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sector 2'. Pe traseul comun nu se vor executa Iucrări de săpătură fiind montate tuburi de
rezervă.

Traseul canalizaţiei electrice propuse din punctul de conexiune, va subtraversa str.
Fabrica de Glucoză, apoi va continua prin str. Mihail Sadoveanu (pe partea dreaptă a acesteia
sens dinspre str, Fabrica de Glucoză), până Ia str. Marin Preda, De Ia punctul de conexiune i
până Ia str. Marin Preda, traseul canalizaţiei electrice este comun cu ceI executat în Faza L
Traseul va continua prin str. Marřn Preda, adiacent cu Iimita de proprietate a imobilelor, până la
PTAB 2 i PTAB 3, ce vor fi montate în dreptul blsocului 8 i respectiv 4 din ansamblul
rezidenţial alimentat.

- Faza III - execuţie canalizaţie electrică pentru alimentarea cu energie electrică a
postului de transformare PTAB4, pe un traseu cu Iungimea 90m, în trotuarul/carosabilul dîn str.
Marin Preda, prin sistem intrare-iesire Ia cablurile prevăzute Ia Faza 11.

Lungimea totală a traseuiui canalizaţiei electrice va ĺi de 600 m-în domeniul public,
iar modalitatea de săpătură ba fi foraj orizontal dirijat sau săpătură manuală.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren in data de 16.05.2019 s-au constatat:
- Pe traseul canalizaţiei electrice propuse în acest proiect nu sunt afectate spaţii

verzi, Pe strada Fabrica de Glucoză se realizează Iucrări de supralărgire carosabil, iar străzile
Mihail Sadoveanu si Marin Preda sunt in curs de execuţie, nefiind asfaltate.

- Pentru traseul canalizaţiei electrice comun cu traseul avizat conform Certificatului
de Urbanism nr. pentru lucrarea: “Extinderea reţeleŕ electrice de
racordare Ia RED a imobiĺuiui din str. George Constantŕn nr. 2-4, sector 2', Direcţia de Mediu a
emis aviąul nr. 652511643255120.O8.2018.

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

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de
toaletare, iar Ia finaflzarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

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

Beneficiarul, proiectantul, respectiv executantul IucrărH vor fi răspunzători de execuţia
Iucrărilor i respectarea Iegislaţiei în vigoare.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii acestuia inainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, Iit. b)
din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 prĺvind aprcbarea Normelor de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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

DIRECT eXE TIV,

Si mo

Intocmit,
ef Servicfu Avize i Acorduri

07. IVN. 3{%Q Daniela VOINSCU

Red:Dv.J 3ex.103.Q6201 9 - prezentul aviz a tost poslat pe ste-uI PMB
pe data de
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PR]MĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 rprPn!q2ONeu
DIRECŢIADEMEDIU

CĂTRE,
S.C. EURO GAZ CONSTRUCT S.R.L.
Strada Abus nr 20, sector 1, Bucuresti

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

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC I DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6
Intr. Av. Lt. Caranda Gh. Nr9, sector 6, Bucuresti

Referitor ía Iucrarea: ‘Extindere conductă i branament de gaze naturale pentru
imobflui situat în strada Cărămidăriei sector 6, Bucureti"

Ca urmare a cererii depuse de S.C. EURO GAZ CONSTRUCT S.R.L., înregśstrată Ia
P.M.B. cu nr.1727761/12.04.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.3065/15.04.2019, prin care se
solicită emiterea avizului privind executarea Iucrărfl: “Extindere conductă .şi branament de gaze
naturale pentru imobiiui situat în strada Cărămidăriei nr sector 6", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din
17.05.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de
vânzare-cumpărare aut. cu nr, Acord de acces Ia sistemul de distribuţie gaze
naturale nr. i Soluţie de acces nr, emise de Distrigaz
Sud Reţele, Memoriu tehnic, Aviz de traseu nr emis de Administraţia Străzilor,
Aviz nr. emis de Administraţia Domeniului Public i Dezvoltare Urbană Sector 6,
Clasarea notificării nr, emisă de Agenţia pentruProtecţia Mediului Bucure$i,
plan de coordonare avizat de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă),
Iucrarea constă în

- realizare extindere conductă de gaze naturale din teavă PE 100 SDR 11 Dn 90 mm,
prin carosabilul din str. Cărămidăriei, cu racord in conducta de gaze PE Dn 9Omm, din Calea
GiuIeti. Lungimea conductei de gaze propuse va fi de 73 m. Lucrările de execuţie se vor realiza
prin foraj orizontal sau săpătură manuală i pozarea conductei în anţ deschis.

- branament de gaze naturaie nou, individual, RP din PE 100 SDR 11, Dn 32 mm,
cu Iungimea de 9m (Bm + lm reiser) i a unui post de reglare-măsurare aferent. Bransamentul
proiectat va fi racordat Ia conducta de gaze naturale, PE 100 SDR 11 Dn 90 mm, propusă în
carosabilul din str. Cărămidăriei. Traseul de pozare a bransamentului proiectat va fi realizat pe
domeniul public i va traversa parţial carosabilul i trotuarul, până postul de reglare măsurare ce
va fi montat în firidă, in proximitatea Iimitei de proprietate stânga a imobilului alimentat. Pozarea
conductei de bransament se va executa Ia adâncimea de 0,5-0,9 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 3005.2019 s-a constatat că in
dreptul imobilului alimentat există platbandă de spaţiu verde cu vegetaţie crescută spontan,
platbandă Iipită de Iimita de proprietate a imobilelor.
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În urma analizărü documentaţiei depuse i a verificărilor din teren, în conformitate cu
H.C.G.M.B. nr.30412009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţblor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate.

- Este interzisă diminuarea suprafeţei de spaţiu verde prin betonarea platbandei.
In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de toaletare, iar Ia

finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.
Prezentul aviz este emis in baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de

Urbanism nr. din 17.05.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu
planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrărü ulterior emiterii acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii acestuia inainte 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 i an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Întocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOIN$CU

Red:D.v../ 3ex.iOG.062019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
http:/wpmb.ro/institutii/Drimaria/directiUdirectia mediuiavize arboń in consultare/avize arbori in consultare.hp
pe data de
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PRIMĂRIA MUNIMULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

13. IUN. 2019

CĂTRE,
S.C. MARNA SOC. COM. SERV. S.R.L.

Spre ştiinţă: -

ADMINISTRAŢIA STRAZILOR BUCURETI
Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucuresti

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei, nr.4 sector 4, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: ‘Alimentare cu energie electrică a imobilului din str. Nicolae
CaramtÜ sector 1, Bucurestľ'

Ca urmare a cererii depuse de S.C. MARNA SOC. COM. SERV. S.R.L., înregistrată Ia
P.M.B. cu nr.1727964/12.04.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.3067115.04.2019, prin care se
solicită emiterea avizului prżvind executarea Iucrărü: “Alimentare cu energie electrică a imobiIuIuŕ
din STH. Nicolae Caramfil ‚ sector i' vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din
29.11.2018 emis de Primăria Municipilui Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic,
Aviz nr. emis Comisia Tehnícă de Circulaţie — PMB, Aviz tehnic de
racordare nr i Fia de soluţie nr, emise de B
distribuţie Muntenia SA, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Străzilor
Bucurefl, Clasarea notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureti, plan de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de
încadrare în zonă), Iucrarea constă în:

- realizare extindere reţea electrică prin montarea subterană a unui cablu de joasă
tensiune, 3x240÷1SON, pe un traseu de Iungime 280 m în domeniul public, din PTS2459 existent
în trotuarul nr, pare din os. Nordului, continuă prin acest trotuar până Ia intersecţia cu str.
Nicolae Caramfil, va continua prin trotuarul nr. impare din aceasta i va subtraversa prin foraj
dirijat carosabilul din str. N. Caramfil până la cutia de exterior ce va fi amplasată în incinta
imobilului alimentat, Ia Iimita de proprietate, cu acces din domeniul public. Pozarea cablului
electric propus se va realiza în sanţ cu Iăţimea de max 0,5 m, Ia o adâncime de 0,9 m în trotuar i
1,2 m Ia subtraversări.

2. Urmare a verificărü efectuate pe teren în data de 30.05.2019 s-a constatat că traseul
Iucrărilor subtraversează platbanda de spaţiu verde existentă în trotuarul nr.pare din str. Nicolae
Caramfil, in care există un nr, de 4 ex. Fraxinus sp.( frasin) i 1 ex. Catalpa (catalpă), D=30-
35cm, H=10-12m.

De asemenea, în aceIai trotuar există platbandă de spaţiu verde (gazon) Ia Iimita de
proprietate a imobilelor.

In trotuarul nr, pare din os. Nordului există aliniament format din platbandă cu lăUmea
de 1,0 m, cu gazon i 1 Oex. arbori din specia Acer i 10 ex. arbori Platanus (platan)-puiet, plantaţi

Nr. 3067117279641

Rct Rnnin FIiçhn&, nr 47 r, Ii çtIflĆl çpnnr R"n,rpti Pnmnin



adiacente
În aceasta şi platbandă gazonată, fără arbori plantaţi, Iipită de Iimita de proprietate a imobilelor

În dreptul PTS 2459, platbanda gazonată este întreruptă de o porţiune de aprox 3 m

urma analizărü documentaţiei depuse ş a verificărilor din teren, În conformitate cu
nr.304/2009 privínd aprobarea Normelor de protecţie a spaţHlor verzi de pe teritoriul
Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei Iucrärii

În execuţia Iucrărilor se vor respecta următoarele condiţii:
- Execuţia Iucrării se va face numai în prezenţa unui reprezentant aI Direcţiei de

Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, având obflgaţia anunţării direcţiei noastre
cu 5 zile Înainte de începerea Iucrării, la tel. 021/305.55.00, interior 4184.

- În proximitatea arborilor existenU în spaţiile verzi traversate sau din proximitatea
traseulului reţelei electrice propuse, săpătura se va executa utilizând o tehnologie adaptată
condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialuiui dendrologic.

- În timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia ceI puţin 1 m — 1,5 m faţă
de arbori, conform SR 8591/1997 Reţele ediĺitare subterane. Conditü de ampĺasare.

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

In cazul in care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic poate fi
pus în pericol de prăbusire prin dezrădăcinare, situaţie în care nu suntem răspunzători de
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului âendrologic, Dacă Ia veriĺicările
ulterioare (12 Iuni de Ia finalizarea Iucrărh) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia inlocuirii exemptarelor uscate şi suportarea
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

- Este interzisă diminuarea suprafeţei de spaţiu verde (prin betonarea platbandei).

acestui aviz, aveţi

execuţia Iucrărilor,

DlRECTtUTIV,

Ľ
SimoIt,rnacPŞPA

OZWN. 2019

Întocmit
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

Hed:O.V../ 3ex/05.O6.201 9 - prezentul avi2 a fast pestat pe site-uI PMB
httJ/wwwpmb.ro/jnstjtutfl/primarf&direcţii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbod in consuItare.hp
pe data de
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betonată.
In

H.CG.M.B.
Municipiului
menţionate.

- Este obligatorie delimitarea zonei de Iucru, iar pământul rezulta din săpătură nu se
va depozita pe domeniul public.

In baza acestui aviz nu se execută Iucrări đe defrisare sau de toaletare, iar Ia
finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

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

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii
obhgaţia solicitării revizuirfl acestuia Înainte de începerea execuţiei Iucrărfl.

Beneficiarul, respectiv executantul Iucrărilor sunt răspunzători de
precum i de respectarea condiţiilor din prezentul aviz.

Nerespectarea celor menţionate in 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.
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PRIMĂRIA MUN4cIPIULJ BUCUREŞfl ma2039.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

i 3. f?'N l10

CĂTRE,
S.C. INSTANT CONSTRUCT COMPANY S.A.
B-dul Mără.eti nr. 28, sector 4, Bucuresti

Spre ştünţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 4
D1RECŢIA DE GOSPOĐĂR1RE LOCALĂ
B-dui Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4, Bucuresti

Referitor Ja Iucrarea: ‘Branament de gaze naturale pentru imobflul din str. Prof Dr.
Anton Colorian 7 sector 4, Bucuresti"

Ca urmare a cererii depuse de S.C. INSTANT CONSTRUCT COMPANY S.A.,
mnregistrată Ia P.M.B. cu nr.1728103/15.04.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.3087116.04.2019,
prin care se solicită emiterea avizului privind executarea Iucrării: “8ranament de gaze naturale
pentru imobiluĺ din Str. Anton Coĺorian nr sector 4' vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 27.04.2018
emis de Primăria Sectorului 4 Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Contract de
vânzare autentificat sub nr. ‚ Acord de acces ia sistemui de distribuţie gaze
naturaie nr. i soluţie de acces nr, emise de Distrigaz
Sud Reţele, Aviz de traseu nr emis de Direcţia de Gospodărire Locală
Sector 4, Clasarea notificărfl nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureti, avize individuale emise de administratorU reţelelor tehnico-edilitare i stradale, plan de
incadrare în zonă), Iucrarea va consta în:

- realizare bransament de gaze naturale, individual, redusă presiune, din PE 100
SDR 11 cu Dn 32 mm i iungimea de 5,0 m (4,Om + 1 ‚Om reiser) i a unui post de reglare
măsurare aferent. BranamentuI de gaze propus va fi racordat Ia conducta de gaze naturale Dn
125 mm existenţă în carosabiuI din str. Dr. Anton Çolorian. Lucrărfle de pozare subterană a
branamentuIui proiectat se vor realiza prin săpătură manuală în anţ de iăţime 0,4 m, prin
carosabil i trotuar, din conducta existentă până Ia PRM-uI ce va fi montat ia 0,5 m de Iimita de
proprietate dreapta a imobiiului aľmentat.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 30.05.2019 s-a constatat că ia
Iimita de proprietate din partea stangă a imobilului ahmentat există plantat în aliniamentul din
trotuar un ex. Prunus pisardii sp.(corcodus rou)-puiet, în alveolă.

In urma analizărH documentaţiei depuse i a verificărilor din teren, în conformitate cu
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţHlor verzi de pe teritoriul
Municipiuiui Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei Iucrării
menţionate.

- În proximitatea arborelui existent în proximitatea traseulului Iucrăriior propuse,
săpătura se va executa utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă
sistemui radicular aI materialului dendroiogic.

Nr. 3087117281031
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- În timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului

dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia ceI puţin 1 m — 1,5 m faţă

de arbori, conform SR 8591/1997 Reţeie edihtare subterane. Condąü de amplasare.

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în

jurul arborilor sau rănire&ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.
In cazul in care nu sunt respectate condiţble menţionate, materialul dendrologic poate fi

pus în pericol de prăbuire prin dezrădăcinare, situaţie in care nu suntem răspunzători de
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic, Dacă la verificările

ulterioare (12 Iuni de Ia finalizarea Iucrărü) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului

dendrologic aflat pe traseul Iucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea
contravalorh eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

- Este interzisă diminuarea suprafeţei de spaţiu verde (prin betonarea alveolei).

In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de tDaletare, iar Ia
tinalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de
Urbanism nr emis de Primăria Sectorului 4 Bucureşti împreună cu
planul anexă — vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulteriQr emiterii acestui aviz, aveţi

obligaţia solicitării revizuirii acestuia inainte 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.GM.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţülor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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

DIRECTOR EXECUTIV,

Sim POPA

Întocmit
ef Serviciu Avize i Acorduri

Oz !ľN! 7qţşv Daniela VOINESCU

Red:D.v.í 3ex.iO6.O6.201 9 - prezenlul aviz a fDst postat pe siţe-uI PMB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 romonia2Ol9.eu
fl f.., ..‘Ć W,Z.,t. .dxo*DIRECŢ1A DE MEDIU

Nr. 3333/1730017!
1: IUN. 2019

CĂTRE,
S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.
Strada Ghiocei nr. 11, sector 2, Bucure.şti

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poiigrafiei nr.4, sector 1, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: “Branament de gaze naturaie pentru imobilul din Str.
Astronomului — sector 1, Bucuresti"

Ca urmare a cererii depuse de S.C. AVI PRQD GRUP S.R.L., înregistrată Ia P.M.B. cu
nr.1730017/18.04.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.3333/19.04.2019, prin care se solicită
emiterea avizului privind executarea iucrărH: “Branament de gaze naiurale pentru imobfluĺ din
Str. Astronomului ‚ sector 2", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din
21.01.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planui anexă, Memoriu tehnic,
Contract de vânzare autentificat sub nr. Aviz tehnic de racordare
nr. emis de Distrigaz Sud Reţele, Aviz nr. emis de
Administraţia Domeniului PubIic Sector 1, Clasarea notificării nr, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, Aviz Direcţia Transporturi —CTC nr.

• Aviz nr emis de Ministerul Culturii i Identităţii Naţionale, avize
individuale emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare i stradale, plan de încadrare in
zonă), Iucrarea va consta in:

- realizare bransament de gaze naturale nou, individual, redusă presiune, din PE 100
SDR 11 cu Dn 32 mm i iungimea de 4,0 m (3,Om ÷ 1,Om reiser) i a unui post de reglare
măsurare aferent. BranamentuI de gaze propus va fi racordat Ia conducta de gaze naturale OL
03" existentă în carosabilul din str Astronomului, Lucrările de pozare subterană a conductei i
branamentuIui proiectate se vor reaiiza prin săpătură, prin carosabii i trotuar, din conducta
existentă pánă Ia PRM-ui ce va fi montat Ia 4 m de Iimita de proprietate stânga a imobilului
aiimentat.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 30.05.2019 s-a constatat că pe
traseul Iucrării nu există spaţii verzi1 arbori /arbuti afectate de execuţia Iucrării.

In urma anahzării 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 Bucureşti1 vă facem cunoscut avizul tavorabil execuţiei Iucrării menţionate.

in baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de toaletare, iar Ia
finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatui de
Urbanism nr. din 21.01.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu
planul anexă — vizat spre neschimbare.

I tiI54 Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013. sector 5. Bucumsti. Rrw,ânta



Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterh acestui aviz, aveţi

obligaţia so!icitării revizuirü acestuia înainte de inceperea execuţiei Iucrării.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform ad.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 Bucureşii.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Tntocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

O7jjjş nw

Red:D.v../ 3ex./0406201 9 - prezentul aviz a fost postat pe site-u! PMB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 !oťflaQiQ2QJ9,2u
DIRECŢIA DE MEDIU

13. fUN.2g
Către : SC APA NOVA SA — prin d-na Cafla Mehedinteanu
Str. Tunań nr 60 A, clădirea Stefan ceI Mare, eL 6-9, sector 2

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

Referitor Ia Iucrarea: Branşament Ia reţeaua de apă pentru imobflul de Ia adresa
bd. Regina Eüsabeta. sector 3, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1730165119.04.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 3350/22.04.2019, completată cu documentaţia înregistrată Ia
P.M.B. cu nr. 1737848/17.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4390/20.05.2019, prin care
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării: „Branşament Ia reţeaua de apă
pentru imobilul de Ia adresa bd. Regina Elisabeta nr 7-9, sector 3", conform documentaţiei
depuse (C.U. nr. 763R11569677 din 18.12.2017 cu prelungirea valabilităţii până pe data de
18.12.2019, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării
nr. 5349/28.02.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,
Avizele/acordurile individua]e ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de
Administraţia Străzilor, avizul favorabil emis de PS 3, avizul Ministerului Culturii nr.
604/Zi10.04.2019), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de
30.05.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de lm, astfel:

• din branamentu1 existent pe str. Academiei, pe gangul de acces către imobilul
alimentat.

• in vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
Tn urma analizării dosarului, în conformitate cu 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La Unalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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

Prezentul aviz are de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.
DIRECTOR EXECUTI' Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Simona-Mariana P' Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. gxąnpą'AŞASCA

Red:P.R./4ex.-0306,2019 - preztuI aviz a fost postat pe site-uI PMB
pe data de ‘Ę ;‚
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PRIMĂRIAMUNICIRULUI BUCUREŞ11 rçmg2!ç?Çą.ę.ą
DIRECTIA DE MEDIU

UN. LUI3

Către : SC APA NOVA SA — prin d-na
Str. Tunań nr. 60 A, clădirea Stefan ceI Mare, eL 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Racord de canalizare pentru imobilul situat pe bđ Ion Ionescu de Ia
Brad nr. ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1730167/19.04.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 3351122.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Racord de canalizare pentru imobflul situat pe M Ion Ionescu de Ia
Brad nr 66, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. din

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile

individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor,
avizul Ministerului Culturii nr. )‘ vă comunicăm că, în urma veriflcării
efectuate pe teren în data de 05.06.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa
subteran, pe o Iungime de lOm, astfel:

• din conducta existentă in carosabilul bd, Ion Ionescu de Ia Brad, până Ia
aproximativ 6m faţă de Iimita din partea stângă a prcprietăţii.

• in vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de prote®e a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.

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

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fĺ sancţionată

conform art. 4, iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 30412009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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

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

DJRECTOR EXECVTIV,
Simona-Mariaa Şef Serviciu Avize şi Acorduri

Daniela VOINESCU

Întocmit:
SCA

Red:P.R.I3ex.-06.05.201 0 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
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PRiMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 rompniq2üi9.eu
DIRECŢIA DE MEDIU .

li.IUN.2UUJ

Către:SC APA NQVA SA
Str Tunari nr 60 A, clădirea Ştefan ceI Mare, eL 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligraflei nr 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branament de apă .şi racord de canalizare pentru imobUul situat pe
str Miercani nr. ‚ sector 1, Bucureşti

- Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1730170/19.04.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 3352/22.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucră rii: „Bransament de apă i racord de canalizare pentru imobflul situat pe
str Miercani nr 30, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, CIasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile

individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1, avizul
Ministerului Culturii nr. )‘ vă comunicăm că, în urma veriflcării efectuate pe
teren în data de 05.06.2019, s-a constatat că ucrarea se va executa subteran, pe o
Iungime de 9m (branament) + 7m (racord), astfel:

• din conductele existente în carosabilul str. Miercani, perpendicular, până Ia
aproximativ 2m i 4m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii.

• fără afectarea arborelui existent în vecinătatea traseului Iucrării.
În timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţeIor minime faţă

de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane. Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborelui din vecinătatea traseului Iucrărfl, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpui Iucrărilor constructorul va
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin
manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborele din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular aI acestuia, defrişarea arborelui în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemui radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma veriflcărilor ulterioare (24 Iuni de Ia flnalizarea
Iucrăriior) se constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în apropierea traseului IucrărU,
veţi avea obiigaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii eventualelor
prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia.

I/%l iI

Nr. 3352117301701
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizui favorabil condiţionat aI

execuţiei Iucrărilor menţionate.
Pentru orice modit]care apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia

solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia ađucerii terenului ĺa starea iniţială.

Este interzisă ređucerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea

platbandelor/pastilelor/alveolelor.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fí sancţionată

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

teritoriul Municipiului Bucureşti, ań.4, lit.b.
Menţionăm că în baza acestui avíz nu se execută Iucrări de defrisare sau

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

ŞefSerńciu Avize şi Acorduri
Danie(a VO(NESCU

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

In(ocmít:
EanaPSCA

OZWN
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PRJMĂRIA MUNIGPIULUI BUWREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 3357117300461

CÁÎRE,
S.C. ENERCONSTRUCT S.R.L.
Strada Caraiman nr. 63, sector 1, Bucuresti

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRATIA DOMENIULU1 PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei, nr.4 sector 2, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: ‘Älimentare cu energie electrică a imobilului din str. Daniel
Danielopolu sector 1, Bucureşti"

Ca urmare a cererii depuse de S.C. ENERCONSTRUCT S.R.L. prin Domnul
.J, înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1730046/19.04.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu

nr.335ľ/22.04.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea Iucrării:"Alimentare
cu energie electrică a imobflului din str. Đaniel Danieiopolu nr. ‚ sector 1", vă comunicăm
următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din
07.03.2019 emis de Primăria Municipilui Bucureşti impreună cu planul anexă, Contract de
vânzare aut. nr. ‚ Memoriu justificativ, Aviz tehnic de racordare nr. nr.

Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Domeniului
Public Sector 1 Bucuresti, Clasarea notiticării nr, emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediuiui Bucureti, avizele individuale emise de administratorH reţelelor tehnico
edilitare, plan de încadrare în zonă), Iucrarea constă în:

- realizare punct de conexiune înglobat în parterul ciădirH beneficiaruiui care va fi
aiimentat cu energie electrică prin racord intrare-iesire, mansonare Ia cablul distribuitor dintre PT
3740 i T4477. Traseul canalizaţiei electrice va porni din dreptul PT3740 (trotuarul adiacent
imobilului cu )‘ va continua prin trotuarul nr, pare din str. Daniel Danieiopolu, până in
dreptul imobilului cu nr ‚ unde va pătrunde pe proprietate beneficiarului, Ia nou post de
transformare din incinta proprietăţii. Lungimea traseului pe domeniul public va fi de 90 m, iar
iăţimea anţuiui de pozare a cablurilor electrice va fi de 0,6m i va fi respectată distanţa de min. 1
m faţă de arborfl aflaţi în aliniamentul stradal.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 30.05.2019 s-a constatat că în
proximitatea traseului canalizaţiei electrice propuse există aliniament stradai sub formă de
platbandă cu gazon i 4 ex. Acer sp.(arţar) plantate in aceasta.

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

I IIBd Reqina Elisabeta nr. 47. cai Dostal 050013. sedDr 5 Bncurnsti Rnn,ni



În execuţia Iucrărilor se vor respecta următoarele condiţii:
- În proximitatea arborilor existenţi în spaţiile verzi traversate sau din proximitatea

traseulului retelei electrice propuse, săpătura se va executa utilizând o tehnologie adaptată

condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI materialului denđrologic.

- În tîmpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului

dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia ceI puţin 1 m — 1,5 m faţă

de arbori, conform SF1 8591/1997 Reţele edüitare subterane. Condŕtü de amplasare.

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în

jurul arborilor sau rănirealruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.
In cazul în care nu sunt respectate condiţHle menţionate, materialul dendrologic poate fi

pus în pericol de prăbusire prin dezrădăcinare, situaţie in care nu suntem răspunzători de

eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic, Dacă Ia verificările
uÍterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) 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.

- Este interzisă diminuarea suprafeţei de spaţiu verde (prin betonarea platbandei).
In baza acestui aviz nu se execută Iucräri de defrişare sau de toaletare, iar Ia

finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerfl terenului Ia starea iniţială.
Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de

Urbanism nr. emis de Primăria Municipilui Bucureşti impreună cu
planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirfl acestuia inainte de începerea execuţiei IucrărH.

Beneticiarul, respectiv executantul Iucrărilor sunt răspunzători de execuţia Iucrărilor,

precum si de respectarea condiţiilor din prezentul aviz.
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 spaţHlor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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

DIRECTOR CUTIV,

Simonaća

PaR

intocmit,
et Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

07.ruitîoig
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PRIMĂRIAMUNICIPIULUI BUCUREŞ11 aią2Qj,u
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 34961

CĂTRE,
S.C. ENGIE ROMANIA S.A.
pri n
S.C. ERBAU EDIL CONSTRUCT S.A.
B-dul Uverturii nr. 194-200, sector 6, Bucuresti

Spre ştiinţă:
PRIMARIA SECTOR 3 BUCURESTI
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE
Calea Dudesti nr.191, sector 3, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: Extindere conductă de gaze naturaie i branamente pe
Drumul Lunca Târnavei .şî pe drum de acces, sector 3, Bucureti"

Ca urmare a cererii depuse de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. ERBASU EDIL
CONSTRUCT S.A., pentru HEFAISTOS RESIDENCE, cerere inregistrată Ia P.M.B. cu
nr.1731773/24.04.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr3496/25.04.2019, prin care se solicită
emiterea avizului privind executarea Iucrării: “Extindere conductă de gaze naturaĺe $
branamente pe Drumul Lunca Tâma vei .şi pe drum de acces, sector 3' vă comunicăm
următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certiflcat de Urbanism nr. din
2109.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic,
Contract de vânzare aut. cu nr. ‚ Acord de acces Ia sistemul de distribuţie gaze
naturale nr, emise de Distrigaz
Sud Reţele, Aviz de traseu nr emis de Primăria Sector 3 — Direcţia Servicii
Publice, Aviz nr. emis de Comisia Tehnică de Circulaţie-PMB, Clasarea notificării
nr, de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, avize individuale
emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare i stradale), Iucrarea va consta în:

- realizare extindere conductă de gaze naturale RP din PE 100 SDR 11, cu Dn 125
mm pe Drumul Lunca Târnavei i drumul de acces, cu racordare in conducta de gaze PE 100
SDR11 Dn 125 mm, existentă in carosabilui din DrumulTârnavei. Traseul conductei proiectate va
subtraversa partiai carosabiiui din Drumul Târnavei, apoi prin drumul de acces, până in dreptul
imobilului cu nr, din str Drumul Târnavei, unde va avea cap terminal;

- realizare bransament de gaze naturale din PE 100 SDR 11, cu Dn 63 mm i
Iungimea de 2,5 m (1,5 m + 1,0 reiser), pentru imobilul din Drumul Lunca Târnavei nr. 20-22A.
BranamentuI propus se va racorda in conducta de gaze naturale Dn 125 mm, propusă spre
execuţie pe dwmul de acces. Bransamentul va traversa parţial drumul de acces până Ia PRM —

postul de reglare măsurare ce va fi montat Ia 0,5 m de Iimita de proprietate stânga a imobilului
alimentat.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren in data de 30.05.2019 s-a constatat că pe
traseul Iucrării nu există spaţii verzi, arbori sau arbusti.

Bd, Regina Bisabeta nr. 47, wd pcştI 050013. sector 5, Bucureşli, Romănia



In urma analizărH documentaţiei depuse i a verificărilor din teren, în conformitate cu
H.C.&M.B. nr 304/2009 privind aprobarea Normeior de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrării menţionate.

În baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de toaletare, iar Ia
finalizarea IucrărH aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Frezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de
I Irhoniom nr
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Nr. 358111732188/ ‚“ LUJ

Către: - pentru E-DISTRIBUTIE MUNTENIA SA

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr 4, sector 1

Refeńtor Ia Iucrarea: Alimentarea cu energie eĺectńcă a imobilului situat pe Drumul
Regimentului nr sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1732188(25.042019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 3581/02.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea iucrării: Alimentarea cu energie electrică a imobUului situat pe Drumul
Regimentului nr 101 A, sector 1, conform dccumentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea
Notiflcării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti1 Pian
de coordonare reţeie edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în
urma veriflcării efectuate pe teren în data de 24.05.2019, s-a constatat că lucrarea se va
executa subteran, pe c lungime de lOm, astfel:

• din FDCP-ui existent pe terenul imobilului cu nr. cadastrai lE 263318, prin drumul
de servitute (drum de pământ), până ia noile BMPT-uri montate în incinta
imobilului alimentat, în firide prevăzute în decupajul gardutui, fără depăirea
aliniamentului.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem
cuncscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută uiterior emiterii prezentuiui aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

Q La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, lit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau
toaietare.

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POP Şef Serviciu Avize şi Acorduri

Daniela VOINyŞU

Întocmit:

ExaĂZASCA
Red:P.R.3ex.-03,06.2019 - prezenlul avÍz a fost postat pe site-uI FMB Ů4'

pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIRULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 3585/17321221

Către: 1 UNJflJ

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligraňei nr 4, sector 1

Referitor Ia lucrarea: Alimentarea cu energie &ectńcă a imobUului situat pe str Panciu nr.
sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B, cu nr 1732122125.04.2019 şt Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 3585/02.05.2019, prin care solicitaţí avizul de specialitate privind
executarea Iucrării,,AIimentarea cu energie electńcă a imobilului situat pe str Panciu nr
55, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. a
pianurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/accrduriie individuale aie deţinătorilor
de reţele ediIitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1, avizul Ministerului Culturii nr.

)‘ vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de
24.05.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe c Iungime de 32m, astfel:

• din stâlpul existent Ia Iimita din partea dreaptă a imcbilului nr. 64 din str. Panciu,
subtraversează str. Panciu, continuă prin trctuarul nr. impare aI str. Panciu, până Ia
Iimita din partea stângă a proprietăţii.

‘ afectarea arborelui existent în vecinătatea traseului Iucrării.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axui arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane. Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborelui din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnclogie adaptată ccndiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilcr constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrclogic, se va evita depunerea pământuiui sau
altor materiale în jurul trunchiului arboreiui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin
manevrarea utilajeior din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fĺ modeIată" în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborele din vecinătatea sa şi in timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular aI acestuia, defrişarea arborelui în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrclcgic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificăriior ultericare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în apropierea traseului iucrării,
veţi avea cbligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii eventuaielor
prejudicii prcduse prin prăbuşirea acestuia.

.J,LnĄ
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al

execuţiei Iucrărilor menţionate.
Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia

solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea

platbandelorlpastilelorialveolelor.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

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

teritoriul Municipiului Bucureşti, arŁ4, Iit.b.
Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrisare sau

toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şeí Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VO1NESCU

!ntocmit:
Exp. Roxana PARASCA

07. Wk 2Ül9

Red:P.R.J3ex,-0606.201 9 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 3786, 504611732847, 1740777/

CĂTRE,

Spre ştiinţă:
CQNSIUUL LOCAL SECTOR 2
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
os. Electronicii nr. 44, sector 2, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: “Branament de apă potabilă .şi racord de canaiizare pentru
imobilul din Aleea Argedava nr. 26-26, sector 2, Bucureşti"

Ca urmare a cererii depuse de D-na ‚ înregistrată Ia P.M.B. cu
nr1732847/06.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.3786/07.05.2019, completatá cu
documentaţia inregistrată Ia P.M.B, cu nr 1740777/28.05.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu
nr5046/29.05.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea Iucrării:
Branament de apă potabilă i racord de canalizare pentru imobfluĺ din Aleea Argedava
nr. ‚ sector2' vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. “ din 15.10.2018
emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu justificativ, Contract
de vânzare autentiticat sub nr. Aviz nr. emis de Administraţia
Domeniuiui Public Sector 2, Clasarea notiticărfl nr, emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bucuresti, avize individuale emise de administratorH reţelelor tehnico-edilitare
I stradale, plan de incadrare in zonă), Iucrarea va consta in:

• realizare bransament de apă potabilă pentru imobilul din Aleea Argedava nr.
executat din PEID 40x3,6mm (Dn 3Omm) cu Iungimea de 9 m, ce va fi legat Ia conducta de apă
potabilă din P8D De 125mm existentă în carosabiiul din Aleea Argedava. Traseul branamentu1ui
propus va traversa partial carosabilul, trotuarul i Iotul care asigură accesul din stradă (IE

)‚ până Ia căminul de bransament ce va fi montat Ia max. 1 m de Iimita a imobilului cu nr,

• realizare racord de canalizare menajeră pentru imobilul nr. din Aleea
Argedava din tuburi PVC 160x3,6mm, cu Iungimea de 7m, Hcanal=1,58 m, Hcr=1,2m i panta de
5%. Racordul se va Iega la canalizarea publică din PVC 2SQmm existentă pe Aleea Argedava.
Traseul raccordului de canal propus va traversa carosabilul ‚ trotuarul i lotul care asigură accesul
din stradă ( până Ia căminul de racord propus se va amplasa in incinta imobilului, în
proximitatea Iimitei de proprietate a imobilului deservit.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 30.05.2019 s-a constatat că pe traseul
Iucrărü nu există spaţii verzi, arbori /arbusti afectate de execuţia Iucrării.

b urma analizărh documentaţiei depuse i a verificărilor din teren, în contormitate cu
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrării menţionate.

rwJR,l Ppninriçhat nr A7 rngI, ictIflCtflfl r.I,.,Ę P,,n.,rrH



În baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de toaletare, iar Ia
finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerii terenuiui la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de
Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu
planul anexă — vizat spre neschimbare.

Pentru oríce modificare apărută in traseul IucrărH ulterior emiterii acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărü.

Nerespectarea celor menţionate in 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 EXECUTIV1

Simona-Marjana POPA

Întocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

07. IUN 3019

Red:D.V../ 3ex./04.Q52019 - prezeniul aviz a tost pDslat pe site-uI PMB
httpi/www.pmb.roňnshtutü/prirnari&ďreclii/directia mediulavize arbori in consuItar&avze arboó in consutare.php
pe dala de

Iťaiil
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PR]MĂRIA MUNICIRULUI BUCUREŞfl
DIRECŢIA DE MEDIU

13.iUN.?fl

Către SC ELECTROCONS PROIECT SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia
registratura PMB
pentru E-Distribuţie Muntenia SA

Spre ştiinţă:
PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public
Intrarea Odobe$i nr 5-7, sector 3

Referitor Ia Iucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobiluluż cu adresa str Buhuşi
nr )‘ sector 3, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1733680/07.05.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 3836/08.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Alimentare cu energie electrică & imobflului cu adresa str Buhuşi nr 1Q
B (fost 4-14), sector 3', conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notiflcării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de

coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare,
aviz de traseu emis de PS 3), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în
data de 30.05.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de
370m, astfel:

• din PT2780, străbate trotuarul aferent blocului 2 din Aleea Buhuşi, continuă prin
trotuarul nr. pare aI str Buhuşi, subtraversează str. Poştaşului, apoi prin trotuarul nr.
pare aI str Buhuşi, până Ia noul FDCP8m, amplasat în incintă, Ia Iimita de
proprietate, Ia aproximativ 13m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii.

t • fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament din parcare şi spaţiu verde din
yecinătatea traseului Iucrării.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor de 1 m—1 .5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane. Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, in dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adapta!ă condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arboriior şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

Tn cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" in scopul menţinerii
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fl secţionat sistemul
radicular aI acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Nr 3836117336801
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Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor uIterioare (24 iuni de Ia finalizarea
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
iucrărfl, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat aI
execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii avizului mnainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului ia starea iniţială.
Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea

platbandeiorlpastilelorlalveolelor.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va f] sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, IiŁb.

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

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

ŞefServîciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:

caPĽASCA

07.IVN. 2ü9

Red:RRJ3ex.-03062019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
pe data de

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Maflana POPA

Od. Regtna Elisabeta nr. 47, wd poştal 050013. sedcr 5, Bucureş. Românta



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 ţopnţa2O)t.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr 522, 3655 /1702578, 1732591/

CĂTRE,
S.A. MIRAL INSTAL COMPANY S.R.L.
Aleea Emanoil Buteică nr 18-20, sector 3, Bucuresti

Spre tiinţă:
PRIMARIA SECTORULUI 3
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE
Intr. Odobeti nr.5-7, sector 3, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: “Extindere conductă gaze naturale i branamente pe str. Ion
Agârbiceanu ą 1, sector 3, Bucureti"

Ca urmare a cereríi depuse de S.C. MIRAL INSTAL COMPANY S.R.L., cerere
inregistrată Ia P.M.B. cu nr.1702578/28.01.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.522129.01.2019,
completată cu documentaţia înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1732591/02.05.2019 i Ia Direcţia de
Mediu cu nr.3655/03.05.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind
executarea Iucrării: “Extindere conductă gaze naturaie i branamente pe str. Ion Agârbiceanu
nr ‚ sector 3", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din
18.01.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti imoreună cu planul anexă, Memoriu
justificativ, Contract de vânzare autentificat cu nr. 3, Aviz tehnic de racordare nr.

emis de Distrigaz Sud Reţele Aviz de traseu nr. emis de
Primăria Sector 3 — Direcţia Servicii Publice, Clasarea notificărh nr, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediuui Bucuresti, plan de coordonare avizat de administratorH
reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă) Iucrarea constă în

- realizare extindere conductă de gaze naturale cu o conductă RP din PE 100 SDR 11
Dn 125 mm i Iungimea totală de 77 m, pozată în domeniul public, cu racordare în conducta de
distribuţie gaze naturale Dn 125 mm existentă pe partea nr. potaIe pare, montată îngropat în
carosabilul din str. Ion Agărbiceanu. Conducta de gaze proiectată va străbate carosabilul din str.
Ion Agârbiceanu, de Ia punctul de racordare până în dreptul imobilului cu nr. din str. Ion
Agârbiceanu, unde conducta va avea cap terminal. Pozarea conductei se va realiza în anţ
deschis realizat prin săpătură,

- realizare branament de gaze naturale, din teavă de PE 100 SDR 11, Dn 63 mm i cu
Iungimea de 12m (llm+lm riser). BranamentuI de gaze propus vor fi racordat Ia conducta de
gaze Dnl2Smm, propusă in carosabilul din str. 1. Agârbiceanu, iar traseul acestuia va traversa
carosabilul până în incinta imobilului alimentat. Lucrările de pozare a branęamentului se vor
executa prin săpătură în anţ deschis, iar acesta va fi montat Ia adâncimea de 0,9 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 30.05.2019 s-a constatat că in
trotuaru) din faţa Scolii Gimnaziale nr.196 există aliniament stradal cu 7 ex. Populus sp ( plop)
având diametrele trunchiurilor cuprinse între 35-60 cm, h=15 m.

In urma analizării documentaţiei depuse si 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
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Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării
menţionate.

In execuţia Iucrărilor se vor respecta următoarele condiţii:
- În proximitatea materialului dendrologic menţionat1 săpătura se va executa manual

sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular
aI materialului dendrologic.

- În timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia ceI puţin 1,0 -1,5 m faţă de
arbori, conform SR 8591/1997 Retele ediĺitare subterane. Cond#iŕ de amplasare;

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământu(ui sau altor materiaće în
jurul arborilor sau rănirealruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

In 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 lucrărfl) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului
dendrologic aflat În proximitatea IucrărH, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi
suportarea contravalorii eventualelor prejudicH produse prin prăbuşirea acestora.

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

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

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirü acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării sunt răspunzători de realizarea Iucrărilor i
de respectarea condiţUlor din avíz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform arL4, 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.

‚uiëton EXECUTIV,
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 opa.npQj.ęu
DIRECŢIA DE MEDIU

14. IUN. 2019
Către : DI.

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr 44, sector 2

Referitor Ia Iucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobflului situat pe str Aristotel
nr ‚ sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1703633/31.01.2019 şi ia Direcţia
de Mediu cu nr. 675/01.022019, completată cu documentaţia înregistrată Ia P.M.B. cu nr.
1732548/02.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3657/03.05.2019, prin care solicitaţi avizul de
specialitate privind executarea lucrărfl: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe
str. Aristotel nr. ‚ sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a
planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de
reţele ediiitare, avizu) favorabi) emis de ADP sector 2)1 vă comunicăm că, în urma verificării
efectuate pe teren in data de 07.06.20191 s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe
o Iungime de 7m, astfel:

• din LEA JT existent în trotuarul str. Aristotel, prin trotuarui nr. impare aI str. Aristote,
până Ia Iimita din partea dreaptă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetaţie spontană Ia Iimita
de proprietate.

In urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 vă facem cunoscut avizul
favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

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

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială, inciusiv
plantare iarbălgazon.

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea
platbandelor/pastilelorialveolelorlsuprafeţeior de spaţiu verde.

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

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută iucrări de defrişare sau toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii i este valabil

numai însoţit de avizul Ministerul Culturii i Iđentităţii Naţionale.

DIRECTOR EX
Simona-Mariązt1'Og'Ä Şef Serviciu Avize şi Acorduri

(1ĺJ% Daniela VOINESCU

Intocmit:
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PRJMĂRIA MUMIPIULUI BUWREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 1352, 3592 11712223, 1732224/ ttW$ 9

CĂTRE,
S.A. ENGIE ROMANIA S.A.
pri n
S.C. GRID SITAL S.R.L.
Strada Steluţei nr. 11, sector 1, Bucureti

— Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC I DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6
lntr. Av. Lt. Caranda Gh. nr.9, sector 6, Bucuresti

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCURETl
Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureti

Referitor Ía Iucrarea: “Extindere conductă gaze naturale i brarqamente pe B-dul
Timioara ş proprietăţi paflicuiare, sector 6, Bucuresti"

Ca urmare a cererii depuse de S.C. GRID SITAL S.R.L, cerere inregistrată Ia P.M.B. cu
nr.1712223/22.02.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.1352125.02.2019, completată cu
documentaţia inregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1732224/25.04.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr.
3592102.05.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrării:
“Extindere conductă gaze naturale .şi bransamente pe B-dul Timi.oara .şi proprietăţi pafliculare,
sector 6' vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din
12.02.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu
justiticativ, Soluţie de acces nr emise de Distrigaz Sud Reţele, Autorizaţia de
construire nr emisă de Primăria Sectorului 6, Aviz de traseu nr.
emis de Primăria Sector 6— ADPDU 86, Aviz de traseu nr. emis de
Administraţia Străzilor Bucureti, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia
pentru Protecţia Mediului Bucuresti, plan de coordonare avizat de administratorii reţelelor
tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă) Iucrarea constă în

- realizare extindere reţea distribuţie gaze naturale cu o conductă din PE 100 SDR 11
Dn 180 mm i lungimea totală de 107 m (57 m pe domeniul public şi 50 pe domeniul privat), cu
racordare în conducta de distribuţie gaze naturale Dn 200 mm existentă, montată îngropat în
carosabilul din B-dul Timisoara, pe partea numerelor postale impare. Traseul conductei de gaze
proiectate va subtraversa prin foraj orizontal, carosabilul din B-dul Timisoara, (pe sub linia de
tramvai), va traversa trotuarul nr. pare, apoi va pătrunde pe drumul de seMtute (pozată pe
partea stângă a acestui drum, spre imobilul cu nr. din B-dul Timisoara.

- realizare unei extindere conductă gaze naturale cu o conductă din PE 1 ao SDR 11 Dn
125 mm i Iungimea totală de 61 m realizată în domeniul privat, cu racordare in conducta de
gaze nou propusă Dn lBDmm, De Ia punctul de cuplare, extinderea propusă cu Dn 125 mm, va
străbate aleea (drum de servitute) dintre imobilele din B-dul Timioara până în
dreptul corp clădire B9 din B-dul Timisoara nr. unde conducta va avea cap terminal.;
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- realizare 2 bransamente de gaze naturale noi, din teavă de PE 100 SDR 11, Dn 90 mm
cu Iungimea de 13m (12m÷lm riser) fiecare i a două postului de reglare-măsurare aferente

branamenteIor. BranamenteIe de gaze propuse vor fi racordate Ia conducta de gaze
Dnl25mm, propusă în drumul de servitute. Lucrările de pozare a conductei de gaze propuse pe
domeniul privat se vor execu(a prin săpătură.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 30.05.2019 s-a constatat că în
trotuarul aferent nr, pare din B-dul Timioara există aliniament stradal care nu va fi afectat de
Iucrări.

In urma analizării documentaţiei depuse i a veriticărilor 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 Bucureşti1 vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrării mentionate.

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

Prezentul aviz este emis în
11 6971 37 din 12.02.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu

planul anexă - vizat spre neschimbare.
Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi

obligaţia solicitării revizuirb acestuia înainte de începerea execuţieí Iucrării.
Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării sunt răspunzători de realizarea Iucrărilor ş

de respectarea condiţ[ilor din aviz.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform arŁ4, 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,

POPA

Întocmit,
ef Serviciu Avize ş Acorduri

Daniela VOINESCU
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PRIMĂRIA MUNICIPiULUi BUCUREŞ11 jn,çQj.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

jĘ, IUN: zoig
Către : SC GRID SITAL SRL
Str. Steluţei nr 11, sector 1

Spre ştiinţă:
Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6
Intrarea LL Ăv. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6

Referitor Ia Iucrarea: Extindere reţea de distńbutie a gazelor naturale i branamente pe
drumul de exploatare dintre imobflele cu IE 215031 $ IE 201738 I pe aIeUe de acces
aferente imobilului cu adresa b-dul TimLoara nr. ‚ sector 6, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată ia P.M.B. cu nr. 1712461/22.02.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 1353/25.02.2019, completată cu documentaţia înregistrată Ia
P.M.B. cu nr. 1734938/09.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4047/10.05.2019, prin care
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării: “Extindere reţea de distńbuţie a
gazelor naturale ş bran.şamente pe drumul de exploatare dintre imobUele cu IE 215031 $ 1E
201738 $ pe aleile de acces aferente imobflului cu adresa b-dul Timioara nr 103 P,
sector 6", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. a
pianurilor anexate şi Memoriului tehnic1 Clasarea Notificării nr, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti1 PIan de coordonare reţele edilitare, adresă
emisă de ADPDU sector 6), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data
de 07.06.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 443m
(11 5,2m domeniul public + 327,8m domeniul privat), astfel:

• din conducta existentă, subteran, pe drumul de exploatare, continuă pe drumul de
exploatare, trece prin spaţiu verde, până Ia aproximativ lm faţă de Iimita din partea
stângă a proprietăţii i pe proprietate private până Ia noile firide montate în decuplajul
gardului, în nia clădirilor, conform reglementărilor Iegale.

• fără afectarea vegetaţiei existente în vecinătatea traseului Iucrării.
În timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane. Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor 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 in timpul execuţiei poate fl secţionat sistemul

Iari
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radicular aI acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea

Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorü
eventualelor prejudicU produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al
execuţiei lucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulteńor emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială,
inclusiv plantare iarbăĺgazon.

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea
platbandelorlpastilelorlalveolelor/suprafeţelor de spaţiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe

teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, Iit.b.
Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrisare sau

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

DIRECWR=EXECUTIV,
A9.t

S, ‘a-Manan POPA
Şef Serviciu Avîze şi Acordufl

Daniela VOIN,9CU
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PRIMĂRIA MUN1CIPIULUI BUCUREŞ11 rornonia2úl9.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 2508, 3831, 470111723505,1733626, 1738522/ l4'{)N

CÄTRE,
S.C. ERBAU EDIL CONSTRUCT S.A.
B-dui Uverturë nr. 194-200, sector 6, Bucuresti

Spre ştiinţă;
PRIMARIA SECTQR 6
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC I DEZVOLTARE URBANĂ
Intr. Av. Lt. Caranda Gh. Nr.9, sector 6, Bucuresti

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCURESTI
Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureti

Referitor Ia Iucrarea: “Extindere conductă gaze naturale i branament pe B-dul
Timioara (subtraversare) I pe aleea de acces aferentă imobflului cu adresa B-dul
TimioaraC ‚ sector 6, Bucureşti"

Ca urmare a cererii depuse de S.C. ERBASU EDIL CONSTRUCT S.A., înregistrată la
P.M.B. cu nr.1723505/29.03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.2508/01.042019, completată cu
documentaţiile înregistrate Ia P.M.B. cu nr.1733626/07.05.2019i nr.1738522/21.05.201g i Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 3831/08 .05.2019 i nr. 4701/22.05.2019, prin care se solicită emiterea
avizului privind executarea Iucrării: “Extindere conductă gaze naturale i branament pe B-dui
Timioara (subtraversare) i pe aieea de acces aferentă imobilului cu adresa B-du! Timisoara 6D,
sector 6' vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din
06.11.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planut anexă, Memoriu tehnic,
Dovada deţinerií proprietăţii asupra imobilului, Acord de acces Ia sistemul de distribuţie gaze
naturae nr. emis de Distrigaz Sud Reţele, Aviz nr. emis
de Primarul Sector 6, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Străzilor
Bucureti, Aviz nr. emks de ADPDU S6, Clasarea notiticării nr.

emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, plan de coordonare
avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare i stradale, plan de încadrare in zonă), Iucrarea
va consta în:

- realizare extindere conductă de gaze naturale PE 100 sdr 11 Dn l8Omm, cu racord
in conducta de gaze naturale Dn 1 SQmm existentă în carosabilul din B-dul Timisoara, pe partea
nr. impare. Traseul conductei de gaze naturale propuse va subtraversa carosabilul din b-dul
Timioara, apoi va continua prin aleea de acces din beton către imobilul din B-dul Timioara
nr.6D, prin lateralul blocului până în dreptul imobilul cu nr.6D, unde conducta va avea cap
terminal. Lungimea conductrei de gaze propusă va avea Iungimea de 254 m. Domeniul public
afectat de lucrări va fi de 46 m.

-realizare bransament de gaze naturale, individual, din FE 100 SDR 11 cu Dn 63 mm
I Iungimea de 7,0 m (6,Om + 1 ‚Om reiser) i a unui post de reglare-măsurare aferent.
BranamentuI de gaze propus va fi racordat Ia conducta de gaze naturale Dn 180 mm propusă
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prin acest proiect. Lucrările de pozare subterană a bransamentului proiectat se vor reahza prin
săpătură manuală în anţ deschis, Ia adâncimea de 0,9 m.

2. Urmare a verificărü efectuate pe teren în data de 04.06.2019 s-a constatat că în
proximitatea traseului de pozare a conductei de gaze propusă s-a inventariat următorul material
dendrologic:

- 1 ex. Prunus cerasifera (cordcodus), diametrul trunchiului = 20 cm, h=8m;
- & ex. Acer negundo (artar), diametrul trunchiului = 25-40 cm, h=12-14 m ( din care un ex.

parţail dezradacinat;
- 1 ex. Malus sp. (măr) ‚ diametrul trunchiului = 20 cm, h=6m,
- 3 ex. Tilia sp. (tei), diametrul trunchiului = 20 cm, h=8-lOm,
- 5 ex. Populus canadensis (plop), diametrui trunchiului = 100 cm, h=lSm,
- 1 ex. Malus sp. (măr) ‚ diametrul trunchiului = 20 cm, h=8 m, stanga acces imobil,

În urma analřzării 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 ver2i de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiUonat execuţiei lucrării
menţionate.

- In proximitatea arborilor existenU în proximitatea traseulului Iucrărilor propuse,
săpătura se va executa utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă
sistemul radicular aI materialului dendrologic.

- In timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia ceI puţin 1 m — 1,5 m faţă
de arbori, conform SR 8591/1997 Reţe/e edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în
jurul arborflor sau rănire&ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

In cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic poate fi
pus in pericol de prăbusire prin dezrădăcinare, situaţie in care nu suntem răspunzători de
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic, Dacă Ia verificările
ulterioare (12 Iuni de Ia 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.

In cazul în care, în timpul execuţiei Iucrărilor nu poate fi respectată distanţa faţă de
arbori (min.1,0 -1,50 m) i vor fi secţionate rădăcinile acestora, pentru inlăturarea pericolului de
prăbusire, defrisarea acestora se va realiza numai după obţinerea avizului de specialitate emis în
urma unei solicitări punctuale (defrisare ce va implica si plantare de arbori în compensarea celor
defrisati).

In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau đe toaletare, iar Ia
finalizarea IucrărH aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

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

Pentru orice modificare apărută în traseul IucrărH ulterior emiterii acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitărü revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrării.

Executantul, respectiv beneficiarul Iucrării sunt răspunzători de executarea lucrării i de
respectarea condiţiilor din prezentul aviz.

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.

lÇÓJxEcuTIv,
($imórf-MaSna PQPA

Întocmit,

ş,,
1 2. IUN. 7019 ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOlNESCQj
Hed:D.v../4ex./1 1.06.2019- rezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
http:Uwww.ijmb.roflnstitutii/ndmad&directii/directia mediuíavize arbori in consultare/avize arboń in consuitare.pHj,
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PRIMĂRIA MUNIOPIULUI BUWREŞfl !‘ofnpnio2Ol9.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

CĂTRE,
S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.
Strada Ghiocei nr.1 1, sector3, Bucuresti

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LQCAL SECTOR 1
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: “Branament de gaze naturaie pe str. Barajul Argeş -

sector 1, Bucurestľ'

Ca urmare a cererii depuse de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., inregistrată Ia P.M.B. cu
nr.1730015/18.04.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.3334/19.04.2019, prin care se solicită
emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrării: ‘Branament de gaze naturale pe str.
BarajArge nr ‚ sector 1", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.
din 08.08.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Extras

de carte tunciară pentru informare pentru CF nr. Memoriu tehnic, Acord de acces Ia
sistemul de distribuţie gaze naturale nr. i Soluţie de acces nr.

emise de Distrigaz Sud Reţele, Aviz de traseu nr. emis de
Consiliul Local Bucuresti Sector 1 — ADP SI, Clasarea notificării nr, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, Aviz nr. emis de Ministerul
CulturH i Identităţii Naţionale, avizele individuale emise de administratorii reţelelor tehnico
edilitare, plan de încadrare în zonă) Iucrarea constă în

- realizare bransament de gaze naturale nou din PE 100 SDR 11, Dn 63mm, cu
Iungimea de 3,5m (2,5m+lm riser) i a postului de reglare-măsurare aferent. BranamentuI de
gaze propus va fi racordat Ia conducta de gaze naturale Dn 125 mm, existentă în carosabilul din
str. intrarea Epocü. Traseui de pozare a bransamentului propus va Ii realizat prin carosabil i
teren imobil, Ia 0,5 m de Iimita din dreapta a proprietăţii a imobilului alimentat (din str. EpocH).
Pozarea conductei se va realiza în anţ deschis, cu iăţimea de 0.4m realizat prin săpătură, iar
adâncimea de pozare va fi de 0,9 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 04.06.2019 s-a constatat că pe
traseul Iucrărilor nu există spaţii verzi/arbori sau arbuti afectaţi.

In 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 execuţiei Iucrării menţionate.

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

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de
Urbanism nr din 08.08.2018 emis de Primăria Sectorului i Bucureşti
împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitărü revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrării.

I, I II
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Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de realizarea Iucrărilor i
de respectarea condiţiilor din prezentul aviz. Nerespectarea condiţfllor din aviz atrage anularea
acestuia.

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 la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-$iä;POPA

Tntocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

Hed:D.V../ 3ex./1 1.06.2019 - prezentul avíz a fosl postat pe site-uI PMB
httpJ/wpmb.ro/institutii/prjmarjaJdirectjifdjrectja mediWavize arboń in consultare/avize arbod in consultare.ohţj
pe dala de
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PR]MĂRIA MUNICIRULUI BUCUREŞ11 ompni2Ol9.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

74. IUN. 20)9

Către : SC APA NOVA SA - prin d-na
Str. Tunari nr 60 A, clădirea .Ştefan ceI Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: P54 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control -

Servicii Spaţii Verzi - B-dul Metalurgiei nr 12-18, Grand Arena, eĹ 1, sector 4

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de apă Ia imobilul situat pe str Spini ą
scara 2, sector 4, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1729734/18.04.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 3347/19.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de apă Ia imobilul situat pe str Spini nr. 1, bL 19, scara 2,
sector 4, conform documentaţiei depuse (C.U. nr • a planurilor
anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia
pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele
edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării
efectuate pe teren în data de 07.06.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa
subteran, pe o Iungime de 13m, astfel:

• din conducta existentă, subteran, în trotuarul/parcarea nr. impare aI str. Spini,
perpendicular, până Ia aproximativ 3,Sm faţă de Iimita din partea stângă a spaţiului
verde scara 2, bl. 19.

• fără afectarea vegetaţiei existente în vecinătatea traseului Iucrării.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor de 1 m—1 .5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane. Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirealruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fl “modelată" în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular aI acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi in apropierea traseului

Iůi
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Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudich produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil conđiţionat aI
execuţiei Iucrărilor menţionate.

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

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială,
inclusiv plantare iarbălgazon.

Este interzisă reducerea suprafeţelor đe spaţiu verde prin betonarea
platbandelor/pastilelorlalveolelorlsuprafeţelor de spaţiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată
conform H.C.G.M.B. nr. 30412009, privind Normele de protecţie a spaţfl]or verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, Iit.b.

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

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

2' /UN ?Oţg

Şef SeMciu Avize şi Acordurî
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./aex.-1 1.062019 - prezentul aviz a fosĺ postat pe sile-uI PMB

pe dala de

Ia

DIRECTOR EXECUT1V,
Simona-Mariana POPA
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PR]MĂRIAMUNICIflULUIBUCUREŞ11 rçgĘ!pQ)9ęy
DIRECŢIA DE MEDIU

1&

Către : SC APA NOVA SA
Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan ceI Mare, eĹ 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de apă potabÜă i racord de canalizare Ia imobflul din
str Temiana nr. ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1730172/19.04.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 3353/22.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Branşament de apă potabflă .şi racord de canalizare Ia imobUul din
str Temiana nr. 17, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării
nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de
ADP sector 1, avizul Ministerului CulturU nr. ‚ vă comunicăm că, în urma
veriflcării efectuate pe teren în data de 07.05.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa
subteran, pe o Iungime de 8m (bransament) + 6m (racord), asťel:

• din conductele existente în carosabilul str. Temisana, perpendicular, până Ia
aproximativ 2m i 3,5m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizărU dosarului, în conformitate cu 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 emiterii prezentuiui aviz, aveţi obligaţia

Q
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fl sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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

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

DrnECTq(&W&sşv,
Simona/MariajPdÍ4

Red:PR/3ex-12.06.201 9 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
pe data de ••_ł

I'%I

Nr. 3353/1730172!

Şef Sewiciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Intocmit:

ZARASCA

Bd. Regina Bisabeta nr. 47, wd poştal 050013, sector 5, Bucureşti, Romůnia
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PRIMĂRIAMUNICIPIULUI BUCUREŞ11 pm9Q,q2O).eu
DIRECŢIA DE MEDIU

1L

____________________________

Către SC APA NOVA SA
Str. Tunari nr 60 A, clădirea tefan ceI Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligraflei nr 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de apă i racord de canal pentru imobflul situat pe
Intrarea Măgireti nr. ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia RM.B, cu nr 1730174/19.04.2019 şi Ia
— Direcţia de Mediu cu nr. 3354/22.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind

executarea Iucrării: Branşament de apă I racord de canal pentru imobUul situat pe Intrarea
— Măgireti nr 6, sector 1, confcrm documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic1 Clasarea Notificărü nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile

individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1, avizul
Ministerului Culturii nr. )‘ vă comunicăm că, în urma verificării efectuate
pe teren în data de 07.06.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o
Iungime de Bm (bransament) + 7m (racord), astfel:

din conductele existente în carosabilul lntrăńi Măgiresti, perpendicular, până Ia
aproximativ 4,5m i 6m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi in aliniament.
In urma analizării dosarului, în conformitate cu 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 emiterfl prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr 304/2009, privŕnd Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că in baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau
toaletare.

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

DIRECTOR EXECJJJJy
Simona-Maria$),\

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VowES

Întocmit:
PARASCA

r
Red:PRJ3nx-1 1.062019 - prezenlul aviz a fost postat pe site-uI PMD

pe data de

IeiI

Nr. 335411730174/
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PRMĂRIA MUNICIflULUI BUCUREŞ11 rąpnp2PJ%.ęy
DIRECŢIA DE MEDIU

16. tUN. 2019

Către SC APA NOVA SA
Str. Tunad nr 60 A, clădirea Stefan ceI Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştflnţă:
Administraţia străzilor - Str Domnia Ancuţa nr 1, sector 1
ADP Sector 1 - B-dul Poligraűei nr 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Înlocuirea reţelei de canalizare pe str Christian TeIi (între
str Biserica Amzei i b-dul Dacia), sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1730176/19.04.2019 şi a
Direcţia de Mediu cą nr. 3355/22.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Inlocuirea reţelei de canalizare pe str Chdstian TeII (între str Biseńca
Amzei i b-dul Dacia), sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

cu prelungirea valabilităţii până Ia data de a planurilor anexate şi
Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile
individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor
i ADP sector 1, avizul Ministerului Culturii nr. ‚ vă comunicăm că1 în urma
verificării efectuate pe teren în data de 07.062019, s-a constatat că Iucrarea se va executa
subteran, pe o Iungime de 22Dm, astfel:

• în carosabilul str. Christian TelI pe tronsonul cuprins între str. Biserica Amzei i
b-dul Dacia

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există un arbore în spaţiu
verde aI blocului din str. Christian TeII nr. 27, faţă de care se păstrează o distanţă
de minimum 3m.

În timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă
de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane. Condiţii de amplasare.

Tn urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 vă facem
cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz favorabil
condiţionat aI execuţiei Iucrărilor menţionate, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia
înainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea

platbandeloripastilelor/alveolelorlsuprafeţelor de spaţiu verde.

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

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

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Servicîu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

ş
Întocmit:

12 IUN. 7019

Red:P.Ri4ex.-l l .06.2019 - prezenlul aviz a fost poslat pe sile-uI PMB
• pe data de
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PRIMĂRJAMUMaPIULUIBUcUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

CĂTRE,
S.C. E-DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A.
prin

3ctor 4, Bucuresti

Spre ştiínţă:
ADMINISTRAŢIA STRAZILOR BUCURETi
Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureti

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE
Intr. Odobesti nr 5-7, sector 3, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: ‘4Iimentare cu energie eiectrică a imobflului cu adresa Aleea
Păcală nr. sector 3, Bucuresti"

Ca urmare a cererii depuse de S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. prin Domnul
înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1730244/19.04.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu

nr3358122.04.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea Iucrăriiť'Alimentare
cu energie eĺectrică a imobilului cu adresa Aleea PăcaIă nr. sector Ţ. vă comunicăm
următoarele:

Q
1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din

06.11.2018 emis de Pdmăria Municipilui Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de
vânzare-cumpărare aut. nr. ‚ Memoriu tehnic, Aviz tehnic de racordare nr.

i Fia de soluţie nr, emise de E-distribuţie Muntenia
SA, Aviz de traseu nr. de Direcţia Servicii Publice din cadrul Primăriei Sector
3 Bucureti, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Străzior Bucuresti, Aviz
nr. . emis de METROREX SA, Clasarea notificării
nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucuresti, avizele individuale
emise de administratorii reţelelor tehnico-edilítare, plan de încadrare în zonă), Iucrarea constă în:

- realizare bransament electric nou, trifazat, prin pozarea subterană a unui cablu
electric tip 3x25÷1 6C din CS-cutia stradală existentă pe trotuarul din str. Mihai Bravu x Aleea
Păcală până Ia un BMPT-bloc de măsură i protecţie trifazat ce va fi amplasat in incinta imobilului
alimentat, a imita de proprietate, cu acces din domeniul public. Traseu canalizaţiei eectrice
propuse va afecta trotuarul din str. Mihai Bravu x Aleea Păcală, va traversa carosabilul din Aleea
Păcală, va continua prin trotuarul aferent nr, pare din str. Aleea Păcală, până în dreptul imobilului
cu nr. . Lungimea totală a traseului, realizată pe domeniul public va fi de 90 mI. Pozarea
cablului electric se va executa in sanţ realizat prin săpătură cu Iăţimea de max.0,5 m. Pe traseul
canalizaţiei nu va B afectată vegetaţia.

It I
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2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 30.05.2019 s-a constatat că în
proximitatea traseului canalizaţiei electrice propuse, în trotuarul din os. Mihai Bravu, există
aliniament stradal sub formă de platbandă cu arbori din specia Platanus (platan) plantaţi în
aceasta.

In urma analizărfl documentaţiei depuse i a verificărilor din teren, în conformitate cu
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de proteąie a spaţiilor verzi de pe teritońul
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrării menţionate.

in execuţia Iucrărilor se vor respecta următoarele condiţH:
- În proximitatea arborilor existenţi în spaţHle verzi traversate sau din proximitatea

traseulului reteiei electrice propuse, săpătura se va executa utilizând o tehnologie adaptată
condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI materialuiui dendroiogic.

- ln timpul Iucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materiaiului
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia ceI puţin 1 m — 1,5 m faţă
de arbori, conform SF7 8591/1997 Reţeĺe edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

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

in cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic poate fi
pus în pericol de prăbuire prin dezrădăcinare, situaţie în care 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 Iucrării, aveţi obligaţia inlocuirh exemplarelor uscate şi suportarea
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

- Este interzisă diminuarea suprafeţei de spaţiu verde (prin betonarea platbandei).
in baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de toaletare, iar ia

finalizarea Iucrărh aveţi obligaţia aducerH terenului Ia starea iniţială.
Prezentul aviz este emis in baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de

Urbanism nr. emis de Primăria Municipilui Bucureşti impreună cu
planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul IucrărH ulterior emiterii acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii acestuia inainte de începerea execuţiei Iucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul Iucrărilor sunt răspunzători de execuţia Iucrărilor,
precum si de respectarea condiţblor din prezentul aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform arL4, Iit. b)
din Anexa nr 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normeior de protecţie a spaţíilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen đe vaiabilitate 1 an de Ia đata emiterii.

DlRECTQRXECUTIV,

Simona tţajjäpa POPA

Întocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

12. IUN. 2(1)9 Daniela VOINESCU

o
Red:D.v..I 4exi1 Q.062D1 9 - prezentul aviz a fosţ postat pe site-uI PMB
http:/Mvwpmbrç/institutiiJpńmaria/directii/directia mediWavize a±oh in consultare/avize arbod n cansultare.php
pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
D1RECŢIA DE MEDIU

1 !Ył 2
Nr. 3359117302511

CĂTRE,

Spre ştiinţă:
S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
B-dui ion Mihaiache nr. 41-43, sector 1, Bucuresti

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMEN1ULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: ‘Branament energie electrică pentru imobflul situat în str.
Salva ‚ sector 1, Bucuresti'

Ca urmare a cererii depuse de Domnul ‚ înregistrată Ia P.M.B. cu
nr.1730251/19.04.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.3359/22.04.2019, prin care se solicită
emiterea avizului privind executarea Iucrărfl: “Branament energie electrică pentru imobiluĺ situat
în str Salva sector 1, Bucuresti", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din
04.03.2019 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planui anexă, Memoriu tehnic,
Aviz tehnic de racordare nr. i Fia de soluţie nr.
emise de E-distribuţie Muntenia, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia
Domeniului Public Sector 1, Clasarea notificărfl nr, emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bucureti, avize individuaie emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare,
plan de încadrare în zonă), Iucrarea constă în:

- realizare bransament electric trifaza prin montarea subteran a unui cablu tip
3x25÷16C, pe un traseu de 18 m (8 m în trotuar + 10 m pe stâlp), pe domeniul public.
Bransamentul eiectric propus va fi alimentat din LEA existentă pe stâlpul montat în trotuarul din
dreptul imobiiului cu nr.87 din str. Saiva, prin trotuar, până Ia BMPT ce va fi montat Ia Iimita de
proprietate a imobilului alimentat, încastrat in gard. CabIuI va fi pozat în pământ, ia adâncimea de
0,9m in trotuar, in anţ executat prin săpătură manuală.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 30.05.2019 s-a constatat că în
proximitatea Iucrărilor, în trotuarul unde se execută Iucrarea există platbandă înierbată cu Iăţimea
de 1,0 m, în care sunt plantaţi 1 ex. Salix sp.(salcie) cu diametrul de 25-30 cm, h=6m, 2 ex. tufe
de trandafiri, 3 trunchiuri arbori fără coronament.

In urma analizărü documentaţiei depuse i a verificăriior 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 conđiţionat execuţiei Iucrării
menţionate.

Iłż- I lO, fl,,,..... CJ;kt Ą1 ‚d,t&flĘľflh1 P,,.,,ncti flnman



În execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii:
- In proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o

tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI materiaiuiui
dendrologic.

- În timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia ceI puţin 1,0 m faţă de
arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edihtare subterane, Condiţii de ampĺasare;

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale in
jurul arborilor sau rănire&ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

Dacă în timpul execuţiei Iucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului
radicular al arborilor, existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va
realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

In 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 Iucrărű) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului
dendrologic aflat pe traseul Iucrării, aveţi obligaţia înlocuirü exemplarelor uscate şi suportarea
contravalorü eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de toaletare, iar Ia
finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerH terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis in baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de
Urbanism nr. din 04.03.2019 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti
împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirfl acestuia înainte de începerea execuţiei ucrărH.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, ht. 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.

DIRECTQR EXECUTIV,
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Întocmit,
e1 Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

Red:D.v./ 4exJl 1.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
httpi/www.ymb.roRnstitutiirimad&directiiIdirectia mediuiavize arborî in consultar&avize arbod In consultaraoho
po data de

1ZWN. 2019

Bd. Reoina Eksabeta n,. 41. cod ocstal O513. sennr 5 BunlreRti Rnmnin I I I I



PRIMĂRIA MUNIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

CĂTRE,
ELECTRICA RACQRD INSTAL SRL
Calea Rahovei nr. 266-268, Corp 63, cam.43/1 sector 5, Bucuresti

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

Referitor Ia Iucrarea: ‘Aflmentare cu energie electrică a imobiiului cu ;ituat
pe strada Franceză — Muzeul Municipiului 8ucureti, sector 3, Bucureti"

Ca urmare a cererii depuse de ELECTRICA RACQRD INSTAL SRL inregistrată Ia
P.M.B. cu nr.1732659/02.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.3658/03.05.2019, prin care
se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: “Alimentare cu
energie electrică a imobilului cu nr. 19-23 situat pe strada Franceză — Muzeul Municipiului
Bucureti, sector 3", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din
28.11.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu
tehnic, Aviz de traseu nr emis de Administraţia Străzilor Bucureti,
Clasarea notificărfl nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureti, avize individuale emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de
încadrare în zonă, împuternicire), Iucrarea constă în

- realizarea alimentării cu energie electrică a imobilului cu nr situat pe
str. Franceză, sector 3, se va prevedea un racord electric subteran prin mansonare Ia
distribuitorul de lOkV dintre PT1877-PT468 în sistem intrare-ieire, în trotuaruf nr. impare
din str. Franceză, în dreptul Bisericii “Sfántul Antonie Curtea Veche". Traseul cablurilor
electrice va străbate trotuarul nr. impare până in dreptul imobilului alimentat ‚ va continua
prin incinta acestuia până la noul PT ce se va amplasa în incinta imobilului, Ia demisol.
Lungimea traseului racordului propus va fi de 45 m din care 35 m pe domeniul public i 10
m pe proprietatea imobilului alimentat, Lucrările de pozare cabluri electrice se vor executa
prin săpătură deschisă Lucrarile nu vor afecta vegetaţie, spaţii verzi sau arbori/arbuti.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 07.06.2019 s-a constatat că
pe traseul canalizaUei electrice propuse nu există spaţii verzi, arbori sau arbuti afectaţi.

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

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

Nr. 3658/1732659/ kiUJtLU)
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Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul
de Urbanism nr. din 28.11.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti
împreună cu planul anexă- vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrărfl ulterior emiterii acestui aviz,
aveţi obligaţia solicitărfl revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrării.

Având în vedere că imobilul situat pe str. Franceză nr.19-23 figurează pe Lista
Monumentelor Istorice din 2004, reactualizată, Ia poziţia 131 Cod LMI 2015 — B-I-s-A
17896 (Curtea Veche), 132 — Cod LMI 2015 B-I-s-A-17896.1 (Ruinele Palatului Domnesc),
133-Cod LMI 2015 — B-l-s-A-17896.2 (Fundaţflle Cetăţii Bucuretilor), 1060- Cod LMI 2015
— B-II-a-A-18779 (Ansamblul Medieval T'Curtea Veche “), 187 — Cod LMI 2015 — B-II-s-A
17909 (Centru istoric), prezentul aviz este valabil numai în prezenta avizului emis de
Ministerul CulturU i Identităţii Naţionale pentru execuţia acestei Iucrări.

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 spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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

DIRECTOR EXECUTIV,

SimonądWiahPOPA

t,4J & h

Întocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU
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hţtp://www.jmb.roRnstitutii/pńmaria/directii/direçtia mediWavize arboň in consultare/avize arboń in consuItare.DhD
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PR]MĂRIA MUNICIRULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 3832,11808ĺ1733735,16904591 J Ę IUN. 7019

Către : DI.

Spre ştiinţă: Administratia Domeniului PubIic şi Dezvoltare Urbană Sector 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6

Referitor Ia Iucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobiluluî cu adresa str.
Apostol Gheorghe Constantin nr. ‚ sector 6, Bucureşti

Serg.

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1690462/14.12.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 11809/17.122018, completată cu documentaţia înregistrată Ia
P.M.B. cu nr. 1733735/07.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3832/08.05.2019, prin care
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării: „Alimentare cu energie electrică a
imobflului cu adresa str. Serg. Apostol Gheorghe Constantin nr 12, sector 6", conform
documentaţiei depuse (C.U. nr. a planurilor anexate şi
Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de coordonare reţele edilitare, aviz emis de ADPDU
sector 6), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 12.06.2019, s-a
constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 85m, astfel:

• din PTAB 5405 existent în incinta imobilului cu nr. cadastral IE 228566, străbate
parţial trotuarul i carosabilul terenului cu nr. cadastral IE 228566, continuă prin
trotuarul nr. pare aI str. Serg. Ap. Gheorghe Constantin, prin trotuarul Intrării Apostol
Constantin, până Ia aproximativ 7m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii.

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţeíe ediĺitare
subterane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor 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, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendroiogic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Bd. Reina ĐsabeIa nr 47. cod nostal 050013. sedor 5. Bucums. Románia



Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori afíaţi în apropierea traseului
Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirfl exempiarelor uscate şi suportarea contravalorń
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat aI
execuţiei iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentuiui aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea

platbandelorlpastilelorlalveolelorlsuprafeţelor de spaţiu verde.
Nerespectarea celor menţionate în prezentui aviz de speciafltate, va fi sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe
teritoriul Municipiuiui Bucureşti, ar[.4, Iit.b.

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

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

DIRECTOR EKECUT1V,
-

Simona-iw#rfäna njPA
Şef Serviciu Avize şi Acorduri

IL -

Daniela VOINESCU
‘) *:

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

12 ŤUN. 2019

Red:PR.Í3ex.-12.06.2019 - prezenlul aviz a fast postat pe sËte-uI PMG
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PRIMĂRIA MUNIC1PIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr.41481 1735680!

CĂTRE,
S.C. ENGIE ROMANIA S.A.
Bulevardul Mărăsesti nr.4-6, sector 4, Bucureti

p ri n
S.C. ANTOPREST ACTIV S.R.L.
Strada Afluentului nr.10, sector 1, Bucuresti

Spre ştiinţă: -

ADMINISTRAŢIA STRAZILOR BUCURETI
Strada Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1, Bucureti

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE — SERVICIUL UTILITĂŢI PUBLICE
Strada Intr. Odobesti nr.5-7, sector 3, Bucuresti

Obiectul Iucrării: “Reabflitaťe reţea distribuţie gaze naturale cu conducte
instalaţü de racordare MP din PE 100 SDR 11, pe str. Răinari, b-dul 1
Decembrie 19 16, str. Codrii Neamţului, sector 3, Bucuresti"

Referitor Ia cererea depusă de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. ANTOPREST
ACTIV S.R.L., înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1735680/13.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.4148/14.05.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea Iucrărb
“Reabilitare ťeţea distribuţie gaze naturale cu conducte $ instalaţii de racordare MP din
PE 100 SDR 11, pe str Răinari, b-dul 1 Decembrie 1918, str. Codrä Neamţului, sector
3' vă comunicăm următoarele;

1. conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. dín
09.08.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti impreună cu planul anexă, Memoriu
tehnic, Clasarea notificărH nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureti, Adresa nr emis de Primăria Sector 3 — Direcţia Servicii Publice,
Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Străzilor Bucuresti, Aviz
nr. emis de Primăria Sectorului 3 Bucuresti, Temă de proiectare nr.

emisă de Distrigaz Sud Reţele-Engie, plan de coordonare avizat de
administratorfl reţelelor edilitare, plan de încadrare în zonă), Iucrarea constă în:

• Inlocuirea conductelor RP i bransamentelor de gaze naturale existente din OL pe
str. Răinari, B-dul 1 Decemhrie 1918 I str. Codrii Neamţului se vor inlocui cu conducte PE
100 SDR 11 cu diametre Dn lBOmm (50 mI), Dn 125 mm ( 557 mI), respectiv Dn 90 mm (
275m1). Conductele de gaze proiectate se vor racorda Ia conductele existente,ţţq$

- Conducta proiectată din PE1 00 SDR 11 Dn 1 8Omm, pe str. Răsinäje va ŕí'rda
in conducta din OL 06" existentă in carosabilul din B-dul 1
conducta de MP Dn 180 mm, aflată în execuţie), în PC1;

1
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- Conducta proiectată din PE 100 SDR 11 Dn 125 mm pe str. Răinari se va
racorda in conducta din PE Dn 125 mm existentă pe str. Calistrat Hogas, in PC2;

- Conducta proiectată din PE 100 SDR 11 Dn 125 mm pe str.Codrii Neamţului se va
racorda Ia conducta cu Dn 63mm ‚ existentă pe str. Codrii Neamţului, în PC3;

- Conducta proiectată din PE 100 SDR 11 Dn 125 mm pe str.Codrii Neamţului se va
racorda in conducta Dn 125 mm, existentă pe str.Codrii Neamţului, în PC4;

- Conducta proiectată din PE 100 SDR 11 Dn 1 25 mm pe str. Codrfl Neamtilui se va
racorda în conducta Dn 90mm existentă pe str Codrii Neamţului, în PC5.

Carosabílul i Iinia de tramvai de pe b-dul 1 Decembrie 1918 se vor subtraversa prin
foraj orizontal. Lungimea estimată a traseului afectat de Iucrări va fi de 882 ml, in domeniul
public, prin carosabil, trotuar, alei sau spaţii verzi aferente blocurilor adiacente. Gropile de
cuplare vor avea dimensiunile de 1,5 x 1,5 m.

• Inlocuirea unui nr.de 42 buc. bransamente cu conducte din PE 100 SDR1 1 i Dn
32mm, respectiv Dn 63 mm. Lungimea totală a bransamentelor ce se vor înlocui va fi de 321
ml. Traseul de pozare al branamentelor va fi prin carosabil, trotuar sau spaţiile verzi aîerente
blocurilor.

2. Ia verificarea în teren efectuată in data de 07.06.2019 s-a constatat că:
- traseul Iucrărilor de inlocuire a conductelor de gaze naturale se va realiza pe b-dul

1 Decembrie 1918 prin foraj orizontal dirijat, apoi prin carosabilul/parcare str. Răsinari, prin
dreptul blocului N9 pánă la capătul biocului la PC2,

- pe spaţíul verde i aleea aferente bloc U5 din str. Răşinari,
- prin spaţiul verde aferent blocurilor U2 i respectiv U3 din b-dul 1 Decembrie 1918,
- prin spaţiul verde i aleea cu pavele din dreptul blocurilor NB2 i NB2A, conducta

propusă va avea cap terminal în dreptul blocului NB2A,
- prin aleea de acces ş spaţiul verde aferent blocului din faţa blocului NB1,

prin aleea de acces din faţa blocului C2B i PM26bis.
ln spatiile verzi aterente blocurilor menţionate există piantaţi arbori din speciile tei,

salcâm, frasin, acer, respectiv fals oţetar, precum i arbuęti, tufe de trandafiri i plante
perene.

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

In execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii:
- In proximitatea arborilor aflaţi in spaţüle verzi din zona Iucrărilor, săpătura

se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţülor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic.

- În timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului
dendrologic 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;

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor
materialein jurul arborilor sau rănire&ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare;

In cazul in care nu sunt respectate condiţüle 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 sau prăbuşirea materialului
dendrologic aflat pe traseul IucrărH, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Dacă în timpul execuţiei Iucrărilor, situaţia din teren nu permite modelarea traseului
conductei i protejarea sistemului radicular aI arborilor din proximitatea traseului (prin
păstrarea distantei 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
materřal dendrologic în compensare).

Este interzřs reducerea suprafeţei de spaţiu verde prin betonare.
La finalizarea Iucrărilor, “Comisia de recepţie va încheia procesuĺ-verbal de

recepţie preliminară a Iucrărflor de refacere a zonelor afectate, inclusiv prezentarea
materialului dendrologic (arbori .şi arbutQ i a spaţiuor verzi, consemnănd constată rile privind
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calitatea acestora i, dacă este cazuĄ remedierile necesare i termenele de realiza rea a
remedieriloł', asa cum este prevăzut în art 13 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B nr.220/2018 pentru
aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare I stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure$1'.

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

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certiticatul de
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti i în
baza planului de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrărfl ulterior emiterii acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitărh revizuirii înainte de începerea execuţiei Iucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării sunt răspunzători de execuţia Iucrărilor i de
respectarea condiţiilor din prezentu) aviz.

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 spaţHlor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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

c
DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Marian POPA

p

Întocmit,

ef Serviciu Avize i Acorduri
Daniela VOINESCU

c
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PRIMĂRIA MUNIIflULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr.316211728600/

CĂTRE,
S.C. TEHNIC INSTAL GRUP S.R.L.

Spre ştitnţă;
CQNSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: ‘Bransament de apă potabflă $ racord de canalizare pentru
imobflul din os. Gh. Jonescu Siseti sector 1, 8ucureti"

Ca urmare a cererii depuse de S.C. TEHNIC INSTAL GRUP S.R.L., inregistrată Ia
P.M.B. cu nr.1728600/16.04.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.3162/17.04.2019, prin care se
solicită emiterea avizului privind executarea Iucrării: “Branament de apă potabilă i racord
de canalizare pentru imobilul din .Şos. Gh. Ionescu Sise$i nr. ‚ sector 1", vă
comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din
08.01.2019 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu
justificativ, Sentinţa Civilă emisă de Dosarul nr.
din 25.03.201 99 de către Judecătoria Sectorului 1 Bucureti privind constituirea Asociaţiei de
proprietari emis de Apa Nova SA,
Aviz nr. emis de Administraţia Străzilor Bucuresti, Clasarea notificării
nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediuiui Bucureti, avize individuale
emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare i stradale, plan de încadrare în zonă), Iucrarea
va consta in:

• realizare branament de apă potabilă pentru imobilul din os. Gh. Ionescu Siseti
nr, executat din PEID 50x4,5mm (Dn 40 mm) cu Iungimea de 6 m, ce va fi Iegat Ia
conducta de apă potabilă De 180 mm existentă în os. Gh. Ionescu Siseti. Traseul
branamentuIui propus va traversa parţial carosabilul i trotuarul până Ia căminul de branament
ce va fi montat Ia max. 2 m de Iimita a imobilului cu nr. din os. Gh. Ionescu Siseti.
Pozarea conductei de branament se va poza cu respectarea adâncimH de îngheţ (între 0,9 -1,10
m).

• realizare racord de canalizare pentru imobilul nr. din os. Gh. Ionescu
Sisesti din tuburi PVC 160x4,7mm, cu Iungimea de 7m, Hcanal=2,4 m, Hcr=2m i panta de 6%.
Racordul se va Iega Ia canalizarea publică din PVC De 315mm existentă pe os. Gh. Ionescu
Siseti. Traseul racordului de canal propus va traversa parţial carosabilul i trotuarul până Ia
căminul de racord propus ce se va amplasa în incinta imobilului, în proximitatea Iimitei de
proprietate a imobilului deseMt, Ia max. 2 m de aceasta.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 04.06.2019 s-a constatat faptul că în
proximitatea traseului Iucrării, în trotuarul cu Iăţ.3,0 m din dreptul imobilului cu nr. din Sos.
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Gh. Ionescu Sisesti, există 3 ex. Platanus sp. (platan) cu diametre între 20-25 cm, h=Bm, amplasati
in aliniamentul stradal.

În urma anaiizării documentaţiei depuse i a verificăritor 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 Iucrării
menţionate.

- În proximitatea arborilor mentionati săpătura se va executa manual sau utilizând o
tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI materialului
dendrologic.

- În timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m — 1,5 m faţă
de arbori/arbuşti, conform SR 8591/1997 ReţeIe edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

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

- Este interzisă reducerea suprafeţei alveolelor din aliniamentul stradal menţionat,
prin betonarea acestora.

In cazul in care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic poate
fi pus in pericol de prăbuire prin dezrădăcinare, situaţie în care nu suntem răspunzători de
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic, Dacă Ia verificările
ulterioare (12 Iuni de Ia finalizarea Iucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului
dendrologic aflat pe traseul Iucrării, aveţi obligaţia inlocuirH exemplarelor uscate şi suportarea
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

In baza acestui aviz nu se executá Iucrări de defrişare sau de toaletare, iar la
finalizarea Iucrărfl aveţi obligaţia aducerb terenului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de
Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti
împreună cu planul anexă — vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută in traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii acestuia inainte de începerea execuţiei Iucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării este răspunzător de execuţia Iucrărilor i de
respectarea condiţiilor din prezentul aviz.

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 spaţfllor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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

DIRECTOR EXECUTIV

Simona-Mariana POPA

Întocmit
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 3ex/12.O6201 9 - prozontul aviz a fost postat pe sile-ul PMB
http://www.pmb.ro,insututii/ońmań&direcUi/directia mediu/avize arboň in consuQareĺavize arboń in consultare.php
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PRJMĂRIA MUNICIMULUI BUCUREŞ11 çqçp?Q19.ey
DIRECŢIA DE MEDIU

ia !UN. 2D

Către : SC FAVEO CONSULTING SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia
registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobÜul situat pe Intrarea
SoId. Dobre D Ion nr. ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1738026/20.05.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 4587/21.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobUul situat pe ĺntrarea SoIď
Dobre D Ion nr. 23, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile

individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 07.06.2019, s-a constatat că
Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 6m, astfel:

• din conducta existentă în carosabilul Intrării SoId. Dobre
până Ia aproximativ 0,5m faţă de Iimita din partea dreaptă a

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B.

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toa Ieta re.

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA= Şef Sen4ciu Avize şi Acorduri

Daniela VOINESCU
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Nr. 4587/1738026!

D Ion, perpendicular,
proprietăţii.

nr. 304/2009 privind
Bucureşti, vă facem

aviz, aveţi obligaţia
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PRiMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 L999J!Y
DIRECŢIA DE MEDIU

Către: SC AVI PROD GRUP SRL
Str. Ghiocei nr 11, sector 2

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligraűei nr 4, sector 1

Referitor ĺa ĺucrarea: Branşament de gaze natur&e pentru imobilul situat pe
str Dărmăneti nr $ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1731599/17.05.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 4387/20.05.2019, completată cu documentaţia înregistrată Ia
P.M.B, cu nr 1743513/05.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 5374/06.06.2019, prin care
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării: Branşament de gaze naturale
pentru imobflul situat pe str. Dărmăneti nr 11 A, sector 1, conform documentaţiei depuse
(C.U. nr. ‚ a planurilor anexate şi Memoriului tehnic,
Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu
emis de ADP sector), vă comunicăm că, în urma veriflcărfl efectuate pe teren în data de
07.06.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 11,5m,
astfel:

• din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Dărămănesti, perpendicular,
până Ia aproximativ lm faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii

• fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă.

• având în vedere că Ia data vizionării în teren, respectiv 07.06.2019, platbanda
din dreptul imobilului era betonată, conform Legii nr. 2412007 privind
reglementarea şi ađministrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările i completările ulterioare, ań. 5, Iitera h, persoanele fizice i
juridice au obligaţia să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi, aveţi obligaţia
aducerii platbandei de aliniament Ia starea iniţială i refacerea cu gazon/iarbă.
Recepţia Iucrärii se face doar în prezenţa unui reprezentat aI Direcţiei de Mediu,
după ce refaceţi platbanda i ne puteţi contacta pe adresa de e-mail
directiademediu@pmb.ro, sau Ia telefon: 031/305.55.00, interior 4108/4152.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor de 1 m—1 .5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane. Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

Ie

Nr. 4387,5374/1737599,1743513/
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ĺn cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi"modeiată" în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemui
radicular aI acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei soľcitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazui în care este secţionat sistemui radicuiar aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabfle.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
iucrărfl, veţi avea obligaţia îniocuirfl exemplarelor uscate şi suportarea contravaiorü
eventualelor prejudicfl produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat aI
execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
soiicitării revizuirii avizului înainte đe începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaűa aducerii terenuluí Ia starea iniţială,
inclusiv plantare iarbălgazon.

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea
platbandeiorlpastileior/alveolelorlsuprafeţeior de spaţiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată
conform H.C.G.M.B. nr. 30412009, privind Normeie de protecţie a spaţUior verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti1 art.4, Iit.b.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii i numai cu
respectarea prevederilor Legii nr. 2412007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul iocalităţilor, cu modificările i compietările ulterioare.

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

4
lntocmit:

EoPAA

U. IUNiąYn

Red:P.RJ3ex.-13,062019 - prezentu! aviz a fost postat pe site-uI PMS

pe data de
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Simona,Mariana POPA
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7 PR]MĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞfl Ţçppp2O)9ęp
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 4993 I 17402521
1Ł 2l

cĂTRE,
PAROHIA SFÂNTUL MINA VERGU
Prin

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA STRAZILQR BUCURETI
Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureti

Refedior Ia lucrarea: ‘Branament de apă potabilă .şi racord de canalizare ia imobilul

din str. Constantin F. Robescu ĺJ-sector 3"

Ca urmare a cererii depusă de PAROHIA SFÂNTUL MINA VERGU prin
înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1740252I27.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu

nr4993128.05.2019, prin care se solicită emiterea avizuluí în vederea obţinerii autorízaţiei de

construire privind executarea Iucrărh: “Branament de apă potabilă i racord de canalizare la
imobflui din str. Cpnstantin F. Robescu nr. ‚sector 3", vă comunicăm următoarele:

1. Conform dacumentaţiei depuse (Cedificat de Urbanism nr din

28.01.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic,

Aviz tehnic definitiv nr. emis de APA NOVA BUCURESTI S.A, Aviz de

traseu nr. emis de Administraţia Strâzilor Bucuretii Aviz nr.
emis de Primăria Sector 3 Bucuresti, Clasarea notiflcării nr, emisă de Agenţia

pentru Protecţia Mediului Bucureti, Aviz nr. emis de Ministerul Culturii i

Identităţii Naţionale — Direcţia de Cultură a Municipiului Bucureti, Extras de carte funciară pentru

informare CF avize individuale emise de deţinătorfl reţelelor tehnico-edilitare: Distrigaz

Sud Muntenja, E-Distńbuţie Muntenia, Luxten, Netcity Telecom, STB, RADET, Telekom Romania

SA, plan de incadrare în zonă), Iucrarea constă în:
realizare distribuitor de apă potabilă pentru imobilul din str Constantin F. Robescu

nr.18 executat din PEHD 40x3,6mm (Dn 30 mm) i cu Iungimea de 8 m, ce va fi Iegat Ia conducta

de apă potabilă De 125mm existentă in carosabilul din str. Constantin F. Robescu, în zona

mediană a acestuia. Traseul distribuitorului propus va traversa parţial carosabilul până in trotuarul

din faţa imobilului cu nr 18. Din distribuitowl propus Dn 3Omm (D ext 4Omm) se vor alimenta două

branamente cu Dn 20 mm (Dext 4Omm). Căminele de branament aferente branamenteIor

propuse se vor amplasa în incinta imobilului, Ia max. 2 m de Iimita de proprietate cu domeniul

public
realizare racord de canalizare pentru imobilul nr. din str. Constantin F. Robescu

din tuburi PVC 160x47mm SN8, cu Iungimea de 7m. Căminul de racord propus se va amplasa in

incinta imobi(ului, Ia max.2m de Iimita de proprietate a acestuia
Execuţia Iucrării se va realiza prin traversarea carosabilului i a trotuarului.

Iáí !}1Bd. Regina Đisabeta nr 47. poştal O5l 3, sedar 5, Bucureşü. Ramán



2. Urmare a verificării efectuate pe teren in data de 09.06.2019 s-a constatat că petraseul lucrărHor sau în vecinătatea acestuia nu există vegetaţie.
ln urma anaľzării documentaţiei depuse i a verificărilor pe teren, în conformitate cuH.C.G.M.B. nr30412009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriulMunicipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabił execuţiei Iucrării menţionate.Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare,iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ja starea iniţială.Prezentui aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul deUrbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cuplanul anexă - vizat spre neschimbare.
Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării uíterior emiterH acestui aviz, aveţiobligaţia solicitării revizuirii acestuia inainte de inceperea execuţiei lucrării.Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, Iit. b)din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 30412009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilorverzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA
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Întocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Danie(a VOINESCU

Red:OV..ě 3ex114.06.2019 - prezentul aviz a fost posiat pe site-uI PMB
httpJ/nmb.roiinstitutii/primpria/direcIii/directia međiu/avize arbori in consultar&avize arbori in consultareohp
pe đata de
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PRJMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 çoppno2Ç1ţeu
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 520, 3656/1702574, 1732586/

CĂTRE,
S.A. MIRAL INSTAL COMPANY S.R.L.
Aleea Emanoil Buteică nr. 18-20, sector 3, Bucuresti

Spre tiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 4
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1 Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: “Extindere conductă gaze naturale .şi bran.şamente pe str.
Eugen Brote nr. ‚ sector 1, Bucureti"

Ca urmare a cererii depuse de S.C. MIRAL INSTAL COMPANY S.R.L., cerere
înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1702574/28.012019 Ia Direcţia de Mediu cu nr.520129.012019,
completată cu documentaţia înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1732586/02.05.2019 i Ia Direcţia de
Mediu cu nr.3656/03.05.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind
executarea Iucrării: “ Extindere conductă gaze naturale i bran.şamente pe str. Eugen Brote
nr ‚ sector 1", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr din
18.01.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Autorizaţie de
Construire nr, emisă de Primăria Sector 1 Bucuresti pentru
construire ansamblu format din sase imobile, Aviz de traseu nr emis de
Consiliul Local Sector ¶ — Administraţia Domeniului Public, Clasarea notificării
nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, plan de coordonare
avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare in zonă) Iucrarea constă în

- realizare extindere conductă de gaze naturale cu o conductă RP din PE 100 SDR 11
On 90 mm, pozată în domeniul public i pe proprietatea privată a beneficiarului, cu racordare în
conducta de distribuţie gaze naturale Dn 110 mm existentă, montată îngropat în carosabilul
(drum de pietri)din str. Eugen Brote. Conducta de gaze proiectată va traversa carosabilul din
str. Eugen Brote, de Ia punctul de cuplare până în incinta imobilului cu nr, i va continua
pe proprietatea beneficiarului până în dreptul blocului B4 unde va avea cap terminal. Pozarea
conductei se va realiza in anţ deschis realizat prin săpătură.

- realizare bransamente de gaze naturale RP, din teavă de PE 100 SDR 11, Dn 63 mm
realizate pe domeniul privat aI imobilului situat în str. Eugen Brote nr ). Bransamentele
propuse vor fi racordate Ía conducta de gaze Dn 90 mm, propusă în incinta imobilului. Lucrările
de pozare a branamenteIor se vor executa prin săpătură in anţ deschis, iar acestea vor fi
montate Ia adâncimea de 0,9 m.

Lungimea totală a conductei de gaze propusă ş a bransamentelor din incintă va Ii de
L=90m1.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 04.06.2019 s-a constatat că pe
traseul sau în proximitatea Iucrărilor nu există spaţii verzi, arbori sau arbuti afectaţi.
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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 spaţfllor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrării menţionate.

Precizăm că în ba2a acestui aviz nu se execută Iucrări đe defrişare sau đe toaletare,
iar Ia finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu

baza planului de coordonare depus Ia documentaţie.
în traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi

planul anexă - vizat spre neschimbare i în
Pentru orice modificare apărută

obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de inceperea execuţiei Iucrärři.
Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării sunt răspunzători de realizarea lucrărilor i

de respectarea condiţiilor din aviz.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art4, Iit. b)

din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţblor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA
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Întocm it,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela

Red:O.v.J 3ex./lS.Q6.2019 - prezentul aviz a iost postat pe sile-uI PMB
htmiAw.pmb.ro/institutii/primari&directiŕ/directia mediaíavize arbod in consultare/avize arbod in consuQare.php
pe data de

i 9.WN. 2019
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PRJMĂRIAMUMOPIULUIBUcUREŞ11 ro[nppio2019.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr.769, 805, 4647 11705612,1705995, 1738364!

21. WW 1Q19
CĂTRE,
S.A. MIRAL INSTAL COMPANY S.R.L.
Aleea Emanoil Buteică nr. 18-20, sector 3, Bucuresti

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucuresti

Referitor Ia íucrarea: “Extindere conductă gaze naturale .şi branamente pe Đrumul
Regimentului, sector 1, Bucureşti"

Ca urmare a cererii depuse de S.C. MIRAL INSTAL COMPANY S.R.L., cerere
inregistrată Ia P.M.B. cu nr.1705612/05.02.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.769/06.02.2019,
completată cu documentatia înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1705995/06.02.2019 i
nr.1738364/21.05.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 805/07.02.2019 i nr. 4647122.05.2019, prin
care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrării: “Extindere conductă
gaze naturale .şi bransamente pe Drumul Regimentului nr.87F", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din
28.01.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu
justificativ, Aviz de traseu nr emis de Consiliul Local Sector 1— ADP S1,
Clasarea notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti,
plan de coordonare avizat de administratorfl reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă)
Iucrarea constă in

- realizare extindere reţea distribuţie gaze naturale existentă in carosabilul din str.
Drumul Regimentului ( partea dreaptă -sens str. Jandarmeriei), cu o conductă din PE 100 SDR
11 Dn 90 mm i Iungimea L=168 m i PE 100 SDR11 Dn 63 mm i L=25 m, pozată subteran in
domeniul public, în carosabilul (drum de pământ) pe str. Drumul Regimentului. Conducta de
gaze naturale propusă va avea cap terminal în dreptul imobilului nr. (CT1) i respectiv în
dreptul imobilului cu nr (Cr2).

- realizare 11 branamente de gaze naturale din teavă de PE 100 SDR11 cu Dn 32
mm i cu Iungimea totală 52,5 m i a posturilor de reglare-măsurare aferente acestor
branamente. Bransamentele de gaze propuse vor fi racordate Ia conducta de gaze Dn 9Omm,
respectiv Dn 63 mm nou proiectată. Bransamentele se vor executa pentru imobilele nr

Lucrările de pozare a
conductei de gaze propuse se vor executa prin săpătură, cu Iăţimea anţuIui de 0,4 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren in data de 05.06.2019 s-a constatat că în pe
traseul nu existá vegetaţie sau arbori/arbusti.

In urma analizării documentaţiei depuse ş a verificăriíor din teren, în conformitate cu
H.C.G.M.B. nr.304i2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrării menţionate.
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Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de toaletare,

iar Ia finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Prezentul aviz este emis in baza şi cu respectarea celor speciticate în Certificatul de

Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu

planul anexă - vizat spre neschimbare i în baza planului de coordonare avizat de administratorii
reţelelor tehnico-edilitare.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrărfl ulterior emiterii acestui aviz, aveţi

obligaţia solicitărH revizuirii acestuia inainte de începerea execuţiei IucrärH.
Beneficiarul, respectiv executantul IucrărH sunt răspunzători de realizarea Iucrărilor i

de respectarea condiţiilor din aviz.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, 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.

DIRĘÇfÖRĘXECUTIV,

íňioatviaĘa POPA

Întocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

Red:D.v../ Sex.I1 8.06.2019 - prezentul aviz a fcst postat pe site-ul PMB
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1 9 ťUN. 2019
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• PRIMĂRIAMUNICIPJULUI BUCUREŞ11 romonia2Ol9.eu
. *t,o,o

DIRECŢ1A DE MEDIU
i

Nr. 1596,3441/1714426,17311151 2t tUN. 2019

Către: — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura
PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electmnicii nr 44, sector 2

Referitor Ia Iucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobfluíui situat pe str Lanului
nr sector 2) Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., inregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1714426/28.02.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 1596/01.03.2019, completată cu documentaţia înregistrată Ia
P.M.B, cu nr 1731115/23.04.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3441124.04.2019, prin care
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării: Alimentare cu energie electrică a
imobflului situat pe str Lanului nr 8, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile

individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 13.06.2019, s-a constatat că
Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 2m, astfel:

• din LEA JT existent în trotuarul str. Lanului, prin trotuarul nr. pare aI str. Lanului,
până Ia aproximativ lm faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 vă facem
cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

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

La fînalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/20091 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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

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

DIRECTOR E%JJJb
Simona-Marína PORA Şef Serviciu Avize şi Acorduri3) Daniela VOINESC4r
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 ŢoŢflafliQ2Ol9.eu

DIRECTIA DE MEDIU

Nr. 3161 I 1728602 2.t. WN. 2019

CĂTRE,

prin
S.C. TEHNIC INSTAL GRUP S.R.L.

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA SrRĂZILQR BUCURETI

Strada Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1, Bucureti

Referitor Ia Iucrarea: ‘Branament de apă potabilă i racord de canal pentru imobilul

situat pe str. Oaspeţilor sector 1, Bucureşti"

Ca urmare a cererii depuse de
prin S.C. ELECTRO TIRON S.R.L., cerere mnregistrată la P.M.B, cu nr.

1728602/16.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr3161/17.04.2019, prin care se solicită emiterea

avizului de speciaiitate privind executarea lucrării: “ Branament de apă potabiĺă i racord de

canai pentru imobilul situat pe str. Oaspeţiĺornr. sector 1", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr

din 08.01.2019 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă,

Memoriu justificativ, Contract de vânzare aut. cu nr. Aviz tehnic deflnitiv

nr emis de Apa Nova, Aviz de traseu nr. emis de

Administraţia Străzilor Bucureti, Clasarea notificărfl nr, emisă de Agenţia

pentru Protecţia Mediului Bucuresti, avize individuale emise de administratorü reţelelor tehnico

edilitare, plan de incadrare in zonă, împuternicire) lucrarea constă in:

- realizare bransament de apă prin montarea subteran a unei conducte din PEHD

25x2,3 mm cu Dn 20mm şś lungime de 14m, care se va Iega Ia conducta de apă potabilă din

PEHD De 125 mm, existentă în carosabilul din str. Oaspeţilor, pe partea nr. pare. Pozarea

conductei de apă se va realiza prin foraj ońzontal, apoi prin săpătură până la căminul de

branament ce va fi realizat in incinta imobilului, la max. 2m de limita de proprietate cu domeniul

public.
- realizare racord de canalizare executat din tuburi PVC 160x4,7 mm, cu lungimea

de 11 m care va fi Iegat Ia canalizarea publică din PAFSIN De 427 mm existentă carosabilul din

str. Oaspetilor, in zona mediană a acesteia. Traseul de pozare a racordului de canalizare se va

realiza prin săpătură prin carosabil i trotuar, până la căminul de racord ce va fi ampiasat în

incinta imobilului, la max. 2m de Iimita de proprietate cu domeniul pubUc.

Realizarea Iucrărilor nu vor afecta vegetaţia existentă.

Urmare a verificării efectuate pe teren in data de 04.06.2019 s-a constatat că în

proximitatea imobilului alimentat există fâsie p)antată cu gazon — de Iăţime 1 5m cu

din specia Platanus situaţi Ia aprox. 22m de limita de proprietate.

urma analizărh documentaţiei depuse i a verif]cărilor din teren, in conformitate cu

nr30412009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul

2.
trotuarul din
2 ex. arbori

ln
H.C.G.M.B.

Bd. Regina Elisabeta nr 47, cod poşta! 050013, sector 5, Bucureşb, Románia

Tei: 021,30555.00 ktfli
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In execuţia Iucrărilor se vor respecta următoarele condiţii:
- b proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând otehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugä sistemui radicular aI materialuluidenđrologic.
- In timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialuluidendrologic prin menţinerea distanţei săpăturHor (executate manual) a cel puţin 110 -1,5 m faţă dearbori, conform SR 8591/1997 Reţe/e edilŕtare subterane. CondŕţÜ de amplasare;
- Este interz}să secţionarea rădăcinHor, depunerea pămăntului sau altor materiale înjurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utitajelor din dotare;ln cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători deeventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic, Dacă la verificărileulterioare (12 luni de Ia fínalizarea iucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialuluidendrologic aflat pe traseul Iucrărü, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportareacontravaíorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemuluiradicular al arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanţei miníme de 1,0 faţă dearbori), existând riscul secţionărü acestuia1 defrişarea materialului dendrologic se va realiza numaidupă obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale (defrisare care vaimplica plantarea de material dendrologic in compensare).

- Este interzisă reducerea suprafeţei de spaţiu verde prin micorare dimensiunilorfâiei plantate cu gazon din proximitatea traseului sau betonarea acesteiaPrecizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de toaletare,i&rja fnalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul deUrbanism nr
emis de Primăria Sectorului 1 Bucureştiimpreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.Pentru orice modificare apărută in traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţiobligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrării.Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării sunt răspunzători de realizarea Iucrărilor.Nerespectarea celor menţionate in prezentu( aviz va f sancţionată conform arŁ4, iit. b)din Anexa nr 1 la H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilorverzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate i an de Ia đata emiterii.

POPA

lntocmit,

1 9 WN. 2W9

ef Serviciu Avize i Acorduri
Daniela VOlNECU

Red:D.V../ 3ex./13062019 - prezenlul aviz a fost postat pe site-uI PMBhttp:/h'w.pmb.ro/institutíWprimaría/đirectii/direcIia mediwavize arbori in consultarelavize arbori in consuflarephp
pe dala đe

8<1. Regina Elisabeta nr. 47. cod poştal 050V13, sedor 5, Bucureşb, RomâniaTeI:021 305 55 00
hItp://wwąpmbro
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PRJMĂRIA MUNICIMULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

opnia2O19.eu

2 1. w 2019

pentru imobŰul situat pe str Gorgan

Nr. 3332/1729959!

Către : SC GINICON SRL
Str. Modestiei nr. 62, sector 5

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicü nr 44, sector 2

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturale
Spătarul nr ‚ sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia RM.B. cu nr. 1729959/18.04.2019 şi Ia

Q Direcţia de Mediu cu nr. 3332/19.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de gaze naturaĺe pentru imobflul situat pe str. Gorgan
Spătarulnr 80A, sector2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.
a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor
de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma
verificării efectuate pe teren în data de 13.06.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa
subteran, pe o Iungime de 5m, astfel:

• din conducta existentă in carosabilul str. Gorgan Spătarul, perpendicular, până Ia
limita din partea dreaptă a proprietăţfl.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi in aliniament.
In urma analizării dosarului, în conformitate cu 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 modifîcare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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

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

DIRECTOR EX
Sîmona-Mari7$Á% -

Intocmit:
Exaxwa PARASCA

‚1_

ťRed:RR./3ex..14.O6.201 9 - prezenlul av'z a fast postat pe siţe-uI PMB (ľ
pe data de

Bd. Regina Ehsabeta nr. 47, cod poştai 050013. seor 5, Bucureş. Románia

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

cfL(
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PRIMĂRIA MUNICIflULUI BUCUREŞ11 romania2Ol9.eu
DIRECŢ1A DE MEDIU

21. iUN. 2019

Către : SC AV1 PROD GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura
PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector ¶ - B-dul Poligraűei nr 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobflul situat pe
str Robăneti nr ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1730848/2204.2019 şi Ia

Q Direcţia de Mediu cu nr. 3407/23.04.2019, prin care soiicitaţi avizuĺ de speciaiitate privind
executarea Iucrării: „Branşament de gaze naturale pentru imobflul situat pe str Robăneti
nr 46 8, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr
a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă
de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizeie/acordurile individuaie ale
deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de sector 1, avizul Ministerului Culturii
nr. )‘ vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de
05.06.2019, s-a constatat că iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 8m, asťel:

• din conducta existentă în carosabislul str. Robănesti, perpendicuiar, până Ia
aproximativ lm faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori piantaţi în aliniament.
In urma analizărU dosarului, in conformitate cu 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 Iucrăriior menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirü acestuia inainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La Unalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţiaiă.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţUior verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că in baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau
toaietare.

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

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU r

Intocmit:
oARASCA

ş'
-

Red:P.R.i3ex.-14O&2019—prezenttll aviz a fost pastai pe sile-uI PMB

pe data de

Nr. 3407/17308481

DJRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

o
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 romania2ül9.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

2t ĺUN.2Ü19
Către : SC AVI PROD GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura
PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electmnicii nr 44, sector 2

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturnĺe pentru imobflul situat pe ĺntrarea
Degetarului nr ‚ sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1730841/22.04.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr 3410/23.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobUuI situat pe Intrarea
Degetarului nr. 2, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. din

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile

individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 07.06.2019, s-a constatat că
Iucrarea se va executa subteran, pe o iungime de 6m, astfe):

• din conducta existentă în carosabilul Intrărh Degetarului, perpendicular, până Ia
aproximativ 2,5m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem
cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

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

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriut Municipiului Bucureşti.

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

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Şef Sewiciu Avize şi Acorduri

Daniela VOINESŞp

Intocmit:
SCA

Red:P.RJ3ex.-14.062019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB —
pe data de

I,aiiI t

Nr. 3410117308411

Bd. Rena Djsabeta nr 47, ad pcştai 050013, sector 5, Buaireşt, Rornána
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PR]MĂRIA MUNICIRULUI BUCUREŞ11 oqnç2Oieu
DIRECŢIA DE MEDIU

2 \. \tkk. l(î'9

Către : SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA — prin — soiicită ridicarea
exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electrnnicü nr. 44, sector 2

Referitor Ia Iucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobflului situat pe str Simion
Busuioc nr. ‚ sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1730257/19.04.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 3431/31.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Alimentarea cu energie electrică a imobflului situat pe str. Simion
Busuioc nr 46, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. a
planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor
de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma
verificării efectuate pe teren în data de 13.06.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa
subteran, pe o Iungime de 3m, asťel:

• din LEA JT existent în trotuarul str. Simion Busuioc, prin trotuarul str. Simion
Busuioc, până Ia Iimita din partea dreaptă a proprietăţii

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
În urma analizăhi dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B.

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru oriçe modificare apărută ulterior emiterii prezentului
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 30412009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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,
Simona-Maflanar PA

Nr. 3431117302571

nr. 304/2009 privind
Bucureşti, vă facem

aviz, aveţi obligaţia

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINEŞp

Întocmit:
Exp. oxana PARASCA

Red:P.RJ3ex.-1406.2019 - prezentul aviz a foşt postat pe sile-uI PMB

pe data de

Bd. Regina Elisabeta nr 47. staI O5l 3. sc 5. Buagesü. Románia Iŕ I
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PRiMĂRIA MUNICIHULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

CĂTRE,
E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
p ri n
S.C. ELECTROCONS PROIECT SRL

Spre ştiinţă:
PRIMARIA SECTORULUI 3 BUCURETI
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE
Intr. Odobesti nr.5-7, sector 3, Bucuresti

Referitor Ia ĺucrarea: “Alîmentare cu energie electrică a imobilului situat pe intrarea
Scenei nr ‚ sector 3, Bucuresti"

Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBŢIE MUNTENIA S.A. prin S.C.
ELECTROCONS PROIECT S.R.L., înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1731069/23.04.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.3437124.04.2019, prin care se solicită emiterea avizului de
specialitate privind executarea Iucrării: “Alimentare cu energie electrică a imobilului situat
pe intrarea Scenei ‚ sector 3", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Ceńificat de Urbanism nr.
din 17.12.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă,
Contract de vânzare aut. Sub nr. ‚ Memoriu justificativ, Aviz de traseu nr.

emis de Direcţia Servicii Publice - Primăria Sector 3 Bucureti, Clasarea
notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediuiui Bucuresti, plan de
coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, pian de încadrare în zonă,
împuternicire), Iucrarea constă în

- montarea unui cablul electric trifazat JT 3x95+50N, pe un traseu în Iungime
de 130 mI, realizatîn domeniul public, cabiu electric ce va fi alimentat din PT 1632 existent
în punctul termic adiacent imobilului cu . Traseului cablului electric proiectat va
traversa aleea din faţa postului de transformare PT 1632, apoi prin trotuarul nr. Impare din
aleea BIăjeI, traverseazî aleea BIăjeI în dreptul imobilului alimentat, până Ia FDCP-uI ce se
va amplasa în incintă, Ia Iimita de proprietate imobil.

2. Urmare a veriflcării efectuate pe teren în data de 07.06.2019 s-a constatat că
pe traseul canalizaţiei electrice propuse nu există spaţii verzi, arbori sau arbuti afectaţi.

In urma analizării documentaţiei depuse i a verificărilor 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 execuţiei Iucrării
me nţio nate.

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de
toaletare, iar Ia flnalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Nr.3437 /1731069!

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, wd poştal 050013, sector 5. Bucureşt, Román I% siI
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Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul
de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti
împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrăríi ulterior emiterii acestui aviz,
aveţi obligaţia solicitării revizuirU acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform arĹ4,
lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie
a spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

an de la data emiterii.

Întocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

19, WN. 2019

Red:D.V../ 3ex.I 18.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
httpJ/.pmb.ro/institutiiÍprimariaĺdirectii/directia mediuĺavize arboh in consultare/avize arbod in çonsultare.php
pe data de

Bd. Regina Eksabeta nr 47. d poştal 050013. sedor 5. Bucureşli, Románia
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Către : SC ELECTROCONS PROIECT SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia
registratura PMB

Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control -

Servicii Spaţii Verzi - B-dui Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

Referitor Ia Iucrarea: Extindere reţea electrică pentru alimentarea cu energie electrică a
imobUului cu adresa Drumul DeaIuI Cucului nr. ‚ sector 4, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1731074/23.04.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 3438/24.04.2019, prin care solicitaţi avizut de specialitate prMnd
executarea Iucrării: „Extindere reţea electrică pentru alimentarea cu energie electrică a
imobuului cu adresa Drumuĺ DeaIuI Cucului nr. 1-3, sector 41, conform documentaUei
depuse (C.U. nr. ‚ a planurilor anexate şi Memoriului tehnic,
Clasarea NotificărH nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediuiui
Bucureşti, Avizele/acordurile individuale aie deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu
emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de
30.05.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 106m,
astfei:

din CD-uriie metalice aferente PTAB 4393 i 4099 situate în trotuarul Drumului
Postalionului, continuă prin trotuarui nr. impare ai Drumuiui Postalionuiui,
subtraversează Drumul PotaIionuIui i se intră pe proprietate ia aproximativ 7m
faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori piantaţi în aflniament.
in urma anaiizării dosaruiui, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem
cunoscut avizui favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obiigaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrăriior.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentui aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriui Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută iucrări de defrişare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.
DIRECTOR E)ÇĘÇUT(V, Şef Sezviciu Avize şi Acorduri
Simona-MaráÁďP&PĄ Daniela VOINESCU*00
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site-uI PMB — —

http IMww pmb çoíînstit irectwdirectia mediulavíze arton ‚n consultareiavize arbon ‚n consultare php pe data de

Nr. 3438/1731074/

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, 00d poştai 050013, sector 5, Bucureş, Románe il



O
O



PRiMĂRIA MUMCIPIULUI BUCUHEŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

CĂTRE,
E-D1SÎRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C. ELECTROCONS PROIECT SRL

Spre ştiinţă:
PRIMARIA SECTQRULUI 3 BUCURETI
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE
Intr. Odobeti nr.5-7, sector 3, Bucure$i

Referitor Ia Iucrarea: “Alimen tare cu energie electrică a imobflului din str. Victor
Brauner nr. ‚ sector 3, Bucuresti"

Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBŢIE MUNTENIA S.A. prin S.C.
ELECTROCONS PROIECT S.R.L., înregistrată Ia P.MB. cu nr.1731076/23ÁJ4.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.3439/24.04.2019, prin care se solicită emiterea avizului de
specialitate privind executarea IucrărU: “Alimentare cu energie electrică a imobilului din
str. Victor Braunernr ‚ sector 31, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.
din 17.12.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă,
Contract de vânzare cumpărare autentificat cu nr ‚ Fia de soluţie
nr, emisă de E-distribuţie Muntenia, Memoriu justificativ, Aviz de
traseu nr. emis de Direcţia Servicii Publice - Primăria Sector 3 Bucureti,
Aviz nr. emis de Primar Sector 3, Clasarea notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, plan de coordonare avizat de
administratorü reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă, împuternicire),
Iucrarea constă în

- aflmentarea electrică a ansamblului rezidenţial din str. Victor Brauner nr
se va realiza prin montarea subterană a două cabluri electrice de JT 3x150+95N, pe un
traseu în Iungime de 150 mI pe domeniul public i 90 mI pe domeniul privat. Cablurile
electrice vor fi alimentate din PTAB 5062, existent pe trotuarul aferent nr. potale pare din
str. Victor Brauner, iar traseul acestora de la postul de transformare va străbate trotuarul
nr pare până Ia proprietatea beneficiarului, apoi va continua prin aceasta până Ia FDCP
urile ce vor fi amplasate in incintă. Pozarea cabluńlor electrice se va realiza în anţ
deschis realizat prin săpătură cu Iăţimea max.0.5m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 13.06.2019 s-a constatat că
pe traseul canalizaţiei electrice propuse nu există spaţii verzi, arbori sau arbusti afectaţi.
Traseul ya străbate trotuarul sau platbanda din pămänt (în curs de amenajare).

In urma analizărh 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

•1 ltl
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teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrării
menţionate.

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

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea ceior specificate în Certificatul
de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiuiui Bucureşti
‚precum i în baza pianului de coordonare vizat de administratorfl reţelelor tehnico
ed i l itare.

Pentru orice modificare apărută în traseul IucrărU ulterior emiterfl acestui aviz,
aveţi obligaţia solicitărü revizuirü acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform arL4,
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 valabiiitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

a POPA

Întocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

19, ÍUN. Zp
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PRIMĂRIAMUNICIRULUIBUCUREş11 í2mąi2?PJS'DIRECŢIA DE MEDIU

2tWNP
Către SC MARNA SOC COM SERV SRLStr. Tâmpa nr 1, bL 1 C, ap. 27, sector 2
Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligraflei nr. 4, sector 1
Referitor Ia Iucrarea: Branşament electric pentru imobUul situat pe str. Sălătwc nr.sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1732645/02.05.2019 şi IaDirecţia de Mediu cu nr. 3660/03.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privindexecutarea lucrării: „Branşament electric pentru imobilul situat pe str Sălătruc nr. 9,sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr
‚ aplanurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă deAgenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilorde reţele edilitare, aviz de traseu emis de AOP sector 1), vă comunicăm că, în urmaverificării efectuate pe teren în data de 05.06.2019, s-a constatat că lucrarea se va executasubteran, pe o Iungime de 16m, astfeL

• din LEA JT existent în trotuarul din dreptul imobilului nr 12 din str. Sălătruc,coboară de pe stâlp, continuă pe trotuarul nr, pare al str. Sălătruc, subtraverseazăstr. Sălătruc si se montează noul FDCP la aproximativ lm faţă de limita dinpartea stângă a proprietăţii.
• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.Tn urma analizărü dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privindNormele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facemcunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţiasolicitării revizuirii acestuia inainte de începerea execuţiei lucrărilor.La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionatăconform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie aspaţHlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sautoaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXEC'
Simona-Marian Şef SeMciu Avize şi Acorduri

Daniela VOINESCUĺĺzl

Jntocmit:
_Ş2j9aPARASCA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECTIA DE MEDIU

romania2ül9.eu

Nr. 3759117331791 2 \t4: L

Către: SC MARNA SOC COM SERV SRL
Str. Tămpa nr. 1, bI. C 1, ap. 27, sector 2

Spre ştiinţă: Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA —

Direcţia Regională de Drumuri i Poduri Bucuresti — B-dul luliu Maniu nr 401 A, sector 6
Referitor Ia Iucrarea: Ăĺimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe os. Odăü nr

Otopeni, Ilfov

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1733179106.052019 şi la
Direcţia de Mediu cu nr. 3759/07.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind

O executarea Iucrării: Alimentarea cu energie electňcă a imobflului situat pe os. Odăü nr 24,
Otopeni, lIfov conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

I

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor
de reţele edilitare, autorizaţia emisă de CNADNR), vă comunicăm că, în urma verificării
efectuate pe teren în data de 07.06.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa
subteran, pe o lungime de 4Dm, astfel:

• din cablul existent în trotuarul Centurii Bucuresti, subtraversează Centura
Bucureti, până Ia aproximativ lm faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există platbandă cu
iarbă/gazon.

ĺn urma analizării dosarului, în conformitate cu 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La fînalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială,
inclusiv plantare iarbălgazon.

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea
pIatbandeIor/pastiIelorIaIveoIelorIsuprafeeIor de spaţiu verde.

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

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.
DIRECTOR EXJX
Simona-MarióI,a pJi #\

-1 ‘

Intocmit:
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PRIMĂRIA MUNIOPIULUI BUWREŞ11 oanç2OWu
DIRECŢIA DE MEDIU

CĂÎRE,
S.C. HOIURA ELECTRO CONSTRUCT S.R.L.
prin
Domnul

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA STRAZILOR BUCURETI
Strada Domniţa Ancuţa nrl, sector 1, Bucureti

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei nr.4, sector ‚ Bucuresti

Referitor Ia Jucrarea: ‘Alimentare cu energie electrică a imobflului situat pe os.
P.D.KiseIetf ;ector 1, Bucuresti"

Ca urmare a cererii depuse de S.C. HOIURA ELECTRO CONSTRUCT S.R.L. prin
Domnul ‚ cerere înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1734360/08.05.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr3945/09.05.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate
privind executarea Iucrării: “ Alimentare cu energie electrică a imobflului situat pe Şos.
P.D.Kiseleffnr. 3 sector 1", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr din
13.07.2016 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic,
Aviz CTE nr. emis de E-distribuţie Muntenia, Aviz de traseu
nr. emis de Administraţia Străzilor Bucureti, Aviz de traseu
nr emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1, Aviz nr.
emis de Ministerul Culturii i Identităţii Naţionale, Clasarea notificărfl nr. emisă
de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, plan de coordonare avizat de administratorii
reţelelor tehnico-edilitare, plan de incadrare in zonă, imputernicire) Iucrarea constă în:

- pentru racordarea Ja reţeaua de medie tensiune a punctului de conexiune ce se va
reamenaja, se va prevedea un racord electric alimentat in sistem intrare — ieire pe cablul
distribuitor de 2OkV existent intre PTAB 4597 — PT1OS3S, în subteran Ia orga MT a PT 4594.
Cablurile electrice de medie tensiune vor fi pozate în trotuarul din B-dul Ion Mihalache, apoi prin
trotuarul str. Monetăriei până in dreptul clădirfl Muzeului Ţăranului Român din str. P.D. Kiseleff
nr 3, unde va pătrunde în incinta imobilului Ia punctul de conexiuni. Pozarea calurilor electrice se
va realiza subteran, în domeniui public, in anţ deschis realizat prin săpătură cu Iăţimea de
max.50 cm. Lungimea traseului va fi de 290 mI.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren in data de 13.06.2019 s-a constatat că în
trotuarul din B-dul 1. Mihalache, respectiv în trotuarul din str. Monetáriei, în proximitatea traseului
Iucrărilor există aliniament stradal format din arbori plantaţi in alveole.

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

Nr. 3945 I 1734360! 21.IUN. 2019
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În executia Iucrărilor se vor respecta următoarele condiţii:

- În proximitatea arborilor din aliniamentul stradal aflat în vecinătatea traseului

Iucrărilor, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren

care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.

- În timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului

dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia cel puţin 1,0 m faţă de

arbori, conform SR 8591/1997 Reţeĺe edilitare subterane, Condiţii de ampĺasare;

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în

jurul arborilor sau rănirealruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare;

In cazul în care nu sunt respectate condiţüle menţionate, nu suntem răspunzători de

eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic, Dacă Ia verificările

ulterioare (12 luni de la finalizarea Iucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului

dendro(ogic aflat pe traseul Iucrărü, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea

contravalorii eventualelor prejudicH produse prin prăbuşirea acestora.
Dacă în timpul execuţiei Iucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului

radicular aI arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanţei minime de 1,0 faţă de

arbori), existánd riscul secţionărh acestuia, deĺrişarea materialului dendrologic se va reaiiza 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 lucrări de defrisare sau de

toaletare, iar Ia Íinalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerH terenului Ia starea iniţială.

- Este interzisă reducerea suprafeţei de spaţiu verde prin micorare dimensiunilor

alveolelor sau betonarea acestora
Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de

Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună

cu planul anexă - vizat spre neschimbare.
Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi

obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.
Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării sunt răspunzători de realizarea lucrărilor.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art4, 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.

Simo POFA

Întocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

Red:D.v../ 4exI1 8.06.2019 - prezentul aviz a fost postat po site-uI PMB
http://www.pmbro/institutiiĺodmaria/direcUi/directia mediwavize arboń in consultare/avize arbori in con$ultare.nho

pedatade 19JUN. 2019
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞfl on.p.niq2OJ.ęu
DIRECŢIA DE MEDIU

21. IüřtîOjy

Către : i - solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB
prin SC E-DISTRIBUpE MUNTENIA SRL

Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control -

Servicii Spaţii Verzi - B-dulMetalurgieinr. 12-18, GrandArena, et. 1, sector4

Referitor Ia Iucrarea: Extindere reţea electrică pentru alimentare cu energie electrică a
imobflului cu adresa Drumul DeaIuí Cucului :‚ sector 4, Bucureşti

n

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1736170/14.05.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 4237/15.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării:,,Extindere reţea eĺectrică pentru alimentare cu energie electrică a
imobilului cu adresa Drumul DeaIuI Cucului nr. 40 C, sector 4", conform documentaţiei
depuse (C.U. nr 1014R/1683676 din 17.12.2018, a planurilor anexate şi Memoriului
tehnic, Clasarea Notificării nr. 24419/27.12.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia
Mediului Bucureşti, PIan de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale
deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că,
în urma verificării efectuate pe teren în data de 07.06.2019, s-a constatat că Iucrarea se
va executa subteran, pe o Iungime de 99m (70m domeniul public + 29m domeniul
privat), asťel:

din PTAB 5162 prin Drumul DeaIuI Cucului (drum de pămănt), pe partea
imobilelor cu nr. pare, apoi pe drumul de servitute, până Ia Iimita din partea
stângă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există 1 ex. Prunus cerasifera (corcoduş roşu) 10-l5cm, h 4m.
Tn timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane. Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborelui din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. Tn timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin
manevrarea utilajelor din dotare.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condĄionat aI
execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modifîcare 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,
inclusiv plantare iarbălgazon.

Nr. 4237/1736170/

Bd. Regina Elisabeta nr 47, ccd poştal 050013. sedor 5, Bucureşb, Romänía



În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă
de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederUor SR 8591/1997 Reţeie edilŕtare
subterane. Condiţä de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se

va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţUlor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. În timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor 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 al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
Iucrărfl, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi supodarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al
execuţiei Iucrărilor menţionate.

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

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială,
inclusiv plantare iarbăigazon.

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea
platbandelorlpastilelorlalveolelorlsuprafeţelor de spaţiu verde.

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

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

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

DIREÇ%éJË)ŞCUT1V,
Sim1űýa41árianá OPA

ŞefSen'iciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU
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Către : DI.
pentru SC ELECTROTEST SRL

— solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: Ađministraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1

Reťeritor Ia Iucrarea: Branşament eĺectic subteran pentru imobilul situat pe .şos. StrăuIeti
nr ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1739373/23.05.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr 4845/24.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament electic subteran pentru imobflul situat pe os. StrăuIeti
nr 68, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriuiui tehnic, Clasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile

individuale aie deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia
Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 13.06.2019,
s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 23m, astfel:

• din PTZ 419 existent în trotuarul nr impare aI os. StwIeti, subtraversează
os. StrăuIeti, până Ia aproximativ 2m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii.

• fără afectarea vegetaţiei existente în piatbandă.
in timpui executării acestei iucrări aveţi ob]igaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederiIor SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane. Condiţä de ampĺasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arboriIor din vecinătatea traseuiui Iucrării, săpătura se
va executa manual sau utiiizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemui radicuiar ai materiaiuiui dendroiogic. in timpui iucrăriior constructorui va
Iua măsuri de protejare a materialului dendroiogic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

Tn cazui în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" în scopui menţinerii
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular aI acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma veriflcărilor ulterioare (24 Iuni de Ia flnalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventuaielor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat aI
execuţiei Iucrărilor menţionate.

ţ;ć-I iI
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Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia

solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială,

inclusiv plantare iarbă/gazon.
Este interzisă reducerea suprafeţelor đe spaţiu verde prin betonarea

platbandelorlpastilelorlalveolelorĺsuprafeţelor de spaţiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

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

teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, Iit.b.
Menţionăm că în baia acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau

toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

lntocmit:
ExnaRASCA
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Red:P.R.I3ex.-l8.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

ornąnia2Q1.eu

2t IUN. 2üi

Către : DL
pentru SC ELECTROTEST SRL

— solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: P54 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control -

Servicii Spaţii Verzi - B-dulMetalurgieinr 12-18, GrandArena, eL 1, sector4

Referitor Ia Iucrarea: Alimentare cu energie eiectńcă a imobilului situat pe str Poenaw
Bordea nr ‚ sector 4, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1742599/03.06.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 5303/04.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Aňmentare cu energie electdcă a imobflului situat pe str Poenaru
Bordea nr 2, sector 4", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile

individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă
comunicăm că, în urma veriflcării efectuate pe teren în data de 13.06.2019, s-a constatat că
Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 3Dm (din care 4m pe domeniui public),
asťel:

• din cablul existent în trotuarul str. Sf. Apostoli, până Ia aproximativ 1 m faţă de
Iimita din partea dreaptă a proprietăţfl.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aiiniament.
In urma analizării dosarului, în conformitate cu 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 lucrărilor menţionate.

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

La flnalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, lit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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 ęi este valabil
numai însoţit de avizul Ministerul Culturii i ldentităţii Naţionale.

DIRECTOR EX TI
Simona-Marf4irIA\

Întocmit:
na PARASC44

Red:PR.I3ex.-18.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
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Daniela VOINE_
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CĂTRE,
S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.
Strada Ghiocei nr. 11, sector 2, Bucuresti

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: “Branament de gaze naturale pentru imobiiul din Str. aradei
nr ‚ sector 1, Bucureti"

Ca urmare a cererii depuse de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., înregistrată Ia P.M.B. cu
nr.1730839/23.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3411/23.04.2019, prn care se solicită
emiterea avizului privind executarea Iucrărü: “Branament de gaze naturaĺe pentru imobilul din
Str. Saradei sector 1", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr din
13.07.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic,
Contract de vânzare-cumpărare aut. cu nr. ‚ Acord de acces Ia sistemul de
distribuţie gaze naturale nr emis de Distrigaz Sud Reţele, Aviz de traseu
nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1, Clasarea notificării
nr, emisă de Agenţia pentru Frotecţia Mediului Bucuresti, Aviz nr.

emis de CTC — PMB, Aviz nr emis de Ministerul Culturfl i
Identităţii Naţionale, avize individuale emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare i

‘ stradale, plan de încadrare în zonă), Iucrarea va consta în:
- realizare branament de gaze naturale individual, redusă presiune, din PE 100 SDR

11 cu Dn 32 mm i Iungimea de 12,0 m (11,Om + 1,Om reiser) i a unui post de reglare-măsurare
aferent. Bransamentul de gaze propus va fi racordat Ia conducta de gaze naturale OL 04"
existentă în carosabilul din str. Saradei, spre partea nr. pare. Lucrările de pozare subterană a
bransamentului propus se vor realiza prin săpătură, iar traseul acestuia va subtraversa parţial
carosabilul prin foraj orizontal ş trotuarul, din punctul de cuplare Ia conducta existentă până Ia
PRM-uI ce va fi montat Ia 0,5 m de Iimita de proprietate dreapta a imobilului alimentat. Montarea
conductei se va realiza în sanţ deschis cu Iăţimea de 0,4 m. Dimensiunile gropü de Iansare utilaj
de forare vor fi: 1,0 x 2,0 x 0,9 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 13.06.2019 s-a constatat că pe
traseul Iucrării, în trotuarul din dreptul imobilului cu nr 17 din str. Saradei există platbandă cu
Iăţimea de 1,0 m i 1 ex. Fraxinus sp.(frasin), diametrul — lOcm, h=3,5 m, situat Ia 1,5 m de limita
de proprietate dreapta a imobilului.

In urma analizărü documentaţiei depuse i a verificări(or 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 condiţionat execuţiei lucrării
menţionate.

lľŻe%IiI
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- În proximitatea arborelui menţionat, săpătura se va executa utflizând o tehnologie

adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI materialului

dendrologic.
- În timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului

dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia ceI puţin 1 m — 1,5 m faţă

de arbori, conform SR 8591/1997 ReieIe edilitare subterane. Conditň de amplasare.

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale in

jurui arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

In cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic poate fi

pus în pericol de prăbusire prin dezrădăcinare, situaţie în care nu suntem răspunzători de

eventualele pagube produse prin prăbuşirea materiaiuiui dendroiogic, Dacă ia verificările

ulterioare (12 Iuni de Ia finalizarea Iucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului

dendroiogic afiat pe traseul ucrărü, aveţi obiigaţia îniocuirü exemplarelor uscate şi suportarea

contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

- Este interzisă diminuarea suprafeţei de spaţiu verde (prin betonarea platbandei).

In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de toaletare, iar ia

finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerfl terenului Ia starea iniţială.

Prezentui aviz este emis în baza şi cu respectarea ceior speciĺicate în Certificatu? de

Urbanísm nr. din 13.07.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti impreună cu

planul anexă — vizat spre neschimbare.
Pentru orice modiíicare apărută in traseul Iucrărü ulterior emiteríí acestuí aviz, aveţi

obligaţia solicitărH revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei IucrărH.
Nerespectarea celor menţĺonate in prezentul avíz va fí sancţíonată conform art.4, Iit. 5)

din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţblor

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIREcToWéişy,
S imona-riaO

‘1

Intocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU
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PRIMĂRIA MUNIC1flULUI BUCUREŞfl rornania2Ol9.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

CĂTRE,
S.C. STRĂULETI BUILDING S.R.L.
prin
S.C. TEHNIC INSTAL GRUP S.R.L.

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA STRAZILQR BUCURETI
Strada Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1, Bucureti

Referitor Ia Iucrarea: ‘Branament de apă potabflă i racord canal pentru imobilul
din os. Străuleşti nr. ‚ sector 1"

Ca urmare a cererii depuse de S.C. STRĂULESTI BUILDING S.R.L. prin S.C.
TEHNIC INSTAL S.R.L., înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1731968/25.04.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr.3587/02.05.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea
IucrărU: “Branament de apă potabilă i racord canal pentru imobflul din os. Străuleti
nr ‚ sector 1", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.
emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă,

Contract de vânzare cumpărare —duplicat- autentificat cu nr. Aviz tehnic
definitiv nr. emis de APA NOVA, Memoriu justificativ, Aviz de traseu
nr emis de Administraţia Străzilor Bucureti, Aviz nr.

O emis de CTC — PMB, Clasarea notificării nr emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediului Sucureti, avize individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico
edilitare, plan de încadrare În zonă), lucrarea constă în:

• realizare branament de apă potabilă din polietilenă cu Dn 40 mm (PEID
50x4,5mm) i Iungimea de 16 m, care se va Iega Ia conducta de apă potabilă PEID De
280 mm existentă în carosabilul din str. os. StrăuIeti. Traseul bransamentului propus va
subtraversa carosabilul i trotuarul în dreptul imobilului aiimentat, până Ia căminul de
bransament ce se va amplasa în proprietate, Ia max. 1 m de Iimita de proprietate a
acesteia.

• realizare racord de canalizare din PVC 160x4,7 mm SN8 cu Iungimea de 6
m, cu Iegare în reţeaua publică de canalizare - Dn 40 cm din beton, existentă în
carosabilul din os. Străulesti. Căminul de racord va fi amplasat in incinta imobilului, Ia
distanta de max.lm de Iimita de proprietate1 în dreptul accesului în imobil.

Pozarea branamentului de apă potabilă ct i a racordului de canalizare se va
realiza cu respectaarea adâncimii de îngheţ - 0,9 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 13.06.2019 s-a constatat că
pe traseul Iucrării sau în proximitatea acestuia nu există spaţii verzi sau arbori afectaţi.

Nr. 3587117319681 Ă3ÁQN żU19
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b urma analizărfl documentaţiei depuse i a verificărilor pe 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 favorabi( execuţiei Iucrării

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

toaletare, iar Ia finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerH terenului Ia starea iniţială.

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

de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti

împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.
Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrărfl ulterior emiterU acestui aviz,

aveţi obügaţia solicitărü revizuirii acestuia înainte de inceperea execuţiei Iucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art4,
Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie

a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
Prezeritul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIR,R,ĄXECUTIV

Si n®-Mari PQPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 pmanio2O19.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

CĂTRE,
S.C. ENERCONSTRUCT S.R.L.

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei, nr.4 sector 1, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: ‘Alimentare cu energie electrică a imobilului din str. Carol
Knappe nr ‚ sector 1, Bucureşti'

Ca urmare a cererii depuse de S.C. ENERCONSTRUCT S.R.L. prin Domnul
înregistrată Ia RM.B. cu nr.1731952/25.04.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu

nr.3588/02.05.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea Iucrării:" Alimentare
cu energie electrică a imobflului din str. Carol Knappe nr. ‚ sector 1' vă comunicăm
următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din
22.02.2019 emis de Primăria Municipilui Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de
vânzare aut. nr. ‚ Memoriu justificativ, Fia dre soluţie nr.
emisă de E-distribuţie Muntenia, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia
Domeniului Public Sector 1 Bucuresti, Clasarea notificării nr emisă de Agenţia
pentru Protecţia Mediului Bucuresti, plan de coordonare avizat de administratorii reţeĺelor
tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), Iucrarea constă în:

- reahzare extindere reţea electrică prin montarea subterană a unui cablu de joasă
tensiune ‚ tip DC 4146R0 3x150÷95N, din postul de transformare PTS 249 situat pe terenul dintre
imobilele cu nr. cadastrale ‚ pe un traseu ce va trece prin trotuarul nr. pare
din str. Iordache Golescu, va subtraversa carosabilul din str. Carol Knappe în dreptul imobilului cu

din aceeasi stradă, până Ia firida de distribuţie, contorizare i protecţie- FDCP-uI ce va fi
montat în incinta imobilului alimentat, Ia Iimita de proprietate cu acces din domeniul public.
Lungimea traseului va fi de 105 m, iar cablul electric va fi pozat în trotuar, Ia adâncimea de 0,9 m,
iar Ia traversări cablul va fi pozat Ia 1,2 -1,4 m, protejate în tuburi, Se va menţine distanţa de 1,0
m faţă de aliniamentul stradal.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 14.06.2019 s-a constatat că în
proximitatea traseului canalizaţiei electrice proiectate există aliniament stradal sub formă de arbori
din specia tei plantaţi in alveole.

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 conđiţionat execuţiei Iucrării
menţionate.

IţaiiI
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În execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii:

- În proximitatea arborilor existenţi în aliniament, în proximitatea traseulului reţelei

electrice propuse, săpătura se va executa utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care

să nu distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic.

- b timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului

dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia ceI puţin 1 m — 1,5 m faţă

de arbori, conform SR 8591/1997 Reţeĺe edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului rezuitat din săpătură

sau altor materiale în jurul arborilor sau rănire&ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din

dotare.
In cazul în care nu sunt respectate condiţflle menţionate, materialul dendrologic poate fi

pus în pericol de prăbuire prin dezrădăcinare, situaţie în care nu suntem răspunzători de

eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic, Dacă Ia verificările

ulterioare (12 Iuni de Ia finalizarea Iucrărü) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului

dendrologic aflat pe traseul Iucrării, aveţi obligaţia inlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea

contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.
- Este interzisă diminuarea suprafeţei de spaţiu verde (prin betonarea alveolei).

In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de đefrişare sau de toaletare, iar Ia

finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerH terenului Ia starea iniţială.
Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de

Urbanism nr. din 22.02.2019 emis de Primăria Municipilui Bucureşti împreună cu

planul anexă - vizat spre neschimbare.
Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi

obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrării.
Beneficiarul, respectiv executantul Iucrărilor sunt răspunzători de execuţia Iucrărilor,

precum i de respectarea condiţiilor din prezentul aviz.
Nerespectarea celor menţionate in 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 spaţUlor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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

DlRECTQBEECUTIV,
ÁÇ$b'tRIśĄ ‚N

Simon -Mada ÍSÇPA

o_ s,/
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Întocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU
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PNMĂHJAMUNIaPIULUIBUcUREŞ11 o[ppnjç2Q1.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

CĂTRE,
E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
pri n
S.C. ELECTROCONS PROIECT SRL

Spre ştiinţă:
PRIMARIA SECTORULUI 3 BUCURETI
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE
Intr. Odobesti nr.5-7, sector 3, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: ‘Alimentare cu energie electrică a imobilului din Drumul Gura
Calitei nr. sector 3, Bucureşti"

Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBŢIE MUNTENIA S.A. prin S.C.
ELECTROCONS PROIECT S.R.L, înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1732257/25.04.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.3590/02.05.2019, prin care se solicită emiterea avizului de
specialitate privind executarea Iucrării: “Alimentare cu energie electrică a imobilului din
Drumul Gura Calitei nr, ‚ sector 3", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr din
04.10.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Act

/15.09.2017
emisă de E-distribuţie Muntenia, Memoriu justificativ, Aviz de traseu nr
emis de Direcţia Servicii Publice - Primăria Sector 3 Bucureti, Aviz nr.
emis de Primar Sector 3, Clasarea notificării nr, emisă de Agenţia
pentru Protecţia Mediului Bucuresti, plan de coordonare avizat de administratorii reţelelor
tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă, împuternicire), lucrarea constă în

- realizare alimentare electrică a postului de transformare nou care va fi
amplasat în incinta proprietăţii de Ia nr. din Drumul Gura Caliţei, prin extinderea
reţelei electrice, cu două cabluri montate subteran JT tip DC4146 RO 3x150+95N,
racordate în sistem intrare — ieire prin manonare Ia cablul distribuitor de 2OkV (dintre PT
5062- PT 5092, distribuţie directă din Staţia Dudeti), cablu existent în trotuarul din Drumul
Crivătului x Drumul Gura Caliţei. Traseul canalizaţiei electrice proiectate va străbate
trotuarul (neamenajat) din Drumul Crivăţului, apoi trotuarul (neamenajat) din Drumul Gura
Caliţei — nr.potaIe pare, până în dreptul imobilului cu nr. 43-511 unde traseul va traversa
carosabilul Drumul Gura Caliţei i va pătrunde în incinta imobilului alimentat, Ia un FDCP
(firidă de distribuţie, contorizare şi protecţie). Lucrările de pozare cabluri electrice se vor
realiza prin săpătură în anţ deschis, cu Iăţimea de max.0,5 m.

I til
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2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 13.06.2019 s-a constatat că
traseul canalizaţiei electrice propuse va străbate trotuarul neamenajat aferent nr.potaIe
pare din Drumul Gura Caliţei unde există în prezent vegetaţie crescută spontan.

In urma anaţjzărij 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 execuţiei Iucrării
menţionate.

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

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul
de Urbanism nr din 04.10.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti
împreună cu planul anexă i în baza planului de coordonare vizat de administratorü
reţelelor tehnico edilitare.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterU acestui aviz,
aveţi obligaţia solicitării revizuirfl acestuia înainte de inceperea execuţiei Iucrărfl.

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.

DiRECTQĄĘCUTIV,

Simona-M anaOPA
/2 tł_pi !

Întocm it,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

Red:D.v..í 3exJ 21062019 prezentul aviz a fost poslat pe sit&uI PMB
hflp://.omb.roflnshtulii/phmarja/djrectjWdirecUa mediWavize arboń in consulwr&agize arbod in consultare.oho
po data de
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PRIMARIA MUNł1FIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

25. (UN fllo
Nr. 3754 /1733279/

CĂTRE,
E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L.

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA STRAZILOR BUCURETI
Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: Branament electric pentťu imobilui situat pe str. Vasile
Lucaciu nr. ‚ sector 3, Bucuresti"

Ca urmare a cererii depuse E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. prin Domnui
I reprezentant aI S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L., cerere înregistrată Ia

P.M.B. cu nr.1733279/06.052019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.3754/07.05.2019, cerere prin care
se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrării: “ Branament electric
pentru imobilul situat pe str. Vasfle Lucaciu nr ‚sector 3", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din
07.03.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic,
Contract de vânzare aut. cu nr. Aviz tehnic de racordare

emise de E-distribuţie
Muntenia, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Străzilor Bucuresti, Clasarea
notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucuresti, plan de
avize individuaie emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă,
împuternicire) Iucrarea constă în

- reaiizare racord eiectric subteran prin montarea a două cabiuri electrice
3x150+95N în sistem intrare-iesire, prin mansonare Ia cablul electric stradai ce face Iegătura
între T91 — CD 1001 existent în trotuarul nr.potaIe pare din str. Vasile Lucaciu. Locul de
manonare va fi in trotuarul aferent imobilului cu nr.112 din aceeai stradă, iar traseul racordului
electric propus va traversa trotuarul până Ia o cutie de distribuţie si secţionare ce se va amplasa
în proprietatea beneficiarului, Ia Iimita de proprietate a imobilului. Din cutia de distribuţie i
secţionare proiectată în incintă se va prevedea un cablu lxlO÷6C până Ia BMPM — blocul de
măsură i protecţie monofazat ce va fi montat în incinta imobiluiui aiimentat, Ia Iimita de
proprietate. Lungimea racordului electric pe domeniul public va fi de 2 m, iar cablurile vor fi
montate subteran Ia adâncimea de 0,9m, anţui de pozare va avea Iăţimea de max.0,5 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 20.06.2019 s-a constatat că pe
traseui Iucrărilor sau în proximitatea acestuia nu există spaţii verzi sau arbori/arbuti.

in urma anaľzării 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.
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Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de taaletare,

iar ia finalizarea iucrărilor aveţi obligaţia aducerh terenului ia starea iniţială.
Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Cedificatul de

Urbanism nr din 07.032019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună

cu planul anexă - vizat spre neschimbare.
Având in vedere că amplasamentul Iucrărilor se află în “Zone Protejate", zona 38 -

Labirint, avizul este valabil numai în prezenţa avizului emis de Ministerul Culturii i Identítăţíí

Naţionale pentru efectuarea acestor Iucrări.
Pentru orice modificare apărută in traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi

obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărií.
Beneficiarul, respectiv executantul IucrărH sunt răspunzători de realizarea Iucrărilor.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art4, 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 teritoriu( Municipiu(ui Bucureşti.

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

DIRECTOR.XĘUTIV,
dţAM

Simona-aena P.ĄPA
s i'%$

Ĺ-Ď4E; %l

Întocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

Ćií

2i 10k 2019
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PRIMĂRIAMUNIcIPIULUI BUCUREŞ11 romcnia2Ol9.eu
‚Zn d.sI,yc%

DIRECŢIA DE MEDIU

CĂTRE,
S.C. ENGIE ROMANIA S.A.
Bu!evardul Mărăsesti nr.4-6, sector 4, Bucuresti
prin
S.C. ANTQPREST ACTIV S.R.L.
Strada Atluentului nr.10, sector 1, Bucuresti

Spre ştiinţă:
ť

ADMINISTRAŢIA STRAZILOR BUCURETI
Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucuresti

Obiectul Iucrăriŕ: “Reabflitare reţea de distribuţie gaze naturale R.P.( în viitor
M.P.) cu conducte .şi instalaţii de racordare din PE 100 sdr 11" pe 8-dul Gloriei,
sector 1, Bucuresti

Referitor Ia cererea depusă de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. ANTOPREST
ACTIV S.R.L., înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1739601/23.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.4841/24.05.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea Iucrării
Reabflitare reţea de distribuţie gaze naturale R.P.( în viitor M.P.) cu conducte $instaIaţii de racordare din PE 100 SDR 11 pe B-dul GIoriei, sector 1' vă comunicăm
următoarele:

1. conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din
03.08.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu
tehnic, Clasarea notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureęti, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Străzilor Bucuresti, plan
de coordonare avizat de administratorfl reţelelor edilitare, plan de încadrare în zonă), Iucrarea
constă în:

• Realizarea inlocuire conductă de distribuţie din OL 4fl existentă în carosabilul din
B-dul Gloriei, cu conducte din PE100 SDR 11 Dn 125 mm, pe o Iungime de L=594m (tronson
cuprins între str. Jiului i str. Neatârnării unde va avea CT i tronsonul cuprins între str.
Izbiceni i str. Neatârnării unde va avea CT). Conducta de gaze propusă se va racorda în
conducta existentă in str. Jiului, realizată din OL 10" i în conducta executată din PE 80 Dn
125mm existentă în B-dul Gloriei, în dreptul imobilului nr.49 din str. izbiceni. Traseul
conductei de gaze naturale propuse se va executa în carosabil, pe partea nr. pare, paralel cu
traseu conductei ce se va inlocui.

• Realizare inlocuire pentru un nr. de 63 branamente cu conducte executate din
PE 100 Dn 32/63 mm, ce vor însuma o Iungime totală de 762 m. Traseul de pozare a
conductelor de branament va traversa parţial carosabilul i trotuarul nr. pare/impare din b
dul Gloriei, până Ia postul de reglare-măsurare aferente imobilelor alimentate. Conductele
propuse se vor monta în anţ, cu respectarea adâncimfl de îngheţ, respectiv 0,9 m.

2. Ia verificarea pe teren efectuată în data de 09.06.2019 s-a constatat că în trotuarul
nr, pare i impare din B-dul Gloriei există aliniament stradal, cu arbori plantaţi în alveole.

Ňr.48411 1739601! .‚Ş1V 2OV

Bď Regina Eksałeta nr. 47, cod pcştal 050313, sector 5. BucureştL Ramânŕa



In urma analizării documentaţiei depuse si a verificărilor din teren, în conformitate cu

H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţńlor verzi de pe

teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei

Iucrării rnenţionate.
In execuţia Iucrărilor se vor respecta următoarele condiţii:

- Execuţia Iucrărik se va face numai în prezenţa unui reprezentant al Direcţiei de

Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, având obligaţia anunţării direcţiei

noastre cu5 zile înainte de începerea Iucrării, Ia tel. 021/305.55.00, interior 4108.

- In proximitatea arborilor existenţi řn trotuarele aferente B-dul Gloriei săpătura se

va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţülor din teren care să nu

distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.

- În timpul lucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului

dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia ceI puţin 1 m — 1,5 m

faţă de arbori/arbuşti, conform SR 8591/1997 AeteIe edilitare subterane, Condiţii de

amplasare.
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului rezultat din săpătură,

depunerea altor materiale în jurul arborilor sau rănireairuperea ramurilor acestora prin

manevrarea utilajelor din dotare.
- Este interzisă reducerea suprafeţei alveolelor aflate în aíiniamentul stradal

menţionat, prin betonare.
In cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic poate

fi pus în pericol de prăbusire prin dezrădăcinare, situaţie in care nu suntem răspunzători de

eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic, Dacă Ia verificările

ulterioare (12 Iuni de Ia finalizarea Iucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului

dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia inlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea

contravalorü eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.
In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de toaletare, iar Ia

finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială, înclusiv plantarea

gazonului (acolo unde este cazul).
Dacă în timpul execuţiei Iucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului

radicular aI arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanţei minime de 1,0 faţă de

arbori), existând riscul secţionărü 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 compensarea celui defriat).

Prezentul aviz este emis in baza şi cu respectarea celor specificate în Certilicatul de

Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti i în

baza planului de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, Pentru orice

modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării

revizuirii înainte de inceperea execuţiei Iucrării.
Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării sunt răspunzători de execuţia Iucrărilor i de

respectare condiţiflor din prezentul aviz.
Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4, Iit. b)

din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţHlor

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii ęi este valabil

numai în prezenţa avizului Ministerului Culturii i Identităţii Naţionale privind execuţia

acestei Iucrări.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simo POPA

2z íu
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

SiLJb4 1Oi

Către : SC MIRAL INS TAL COMPANY SRL
Aleea Mańus Emanofl Buteică nr. 18-20, sector 3

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şoa Electronicii nr. 44, sector 2

Referitor Ia iucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale pe str. Turnu Eiffel,
pentru branarea imobilului nr. din str. Barbu Văcărescu, sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1702575/28.01.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 521/29.01.2019, completată cu documentaţia înregistrată Ia
P.M.B. cu nr. 1732594/02.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3654/03.05.2019, prin
care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării: „Extindere reţea de
distribuţie a gazelor naturale pe str. Tumu Eiffel, sector 2", conform documentaţiei
depuse (C.U. nr. ‚ a planurilor anexate şi Memoriului tehnic,
Clasarea Notifîcării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureşti, PIan de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale
deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că,
în urma verificării efectuate pe teren în data de 19.06.2019, s-a constatat că iucrarea se
va executa subteran, pe o Iungime de 26m, astfel:

• din conducta existentă în carosabilul str. Turnu Eiffel, perpendicular până Ia
aproximativ 13m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii i pe proprietate până
Ia colţul din stânga aI clădirU.

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament ş Ia Iimita de proprietate, pe
proprietatea beneficiaruiui.
In timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane. Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular ai materiaiuiui dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

b cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" în scopui menţinerii
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular aI acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemui radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

i,a riI
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Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
Iucrărfl, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi supodarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat aI
execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La fînalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială,
inclusiv plantare iarbălgazon.

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea
platbandelorlpastilelorĺalveolelorlsuprafeţelor de spaţiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, Iit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

r
Intocmit:

Exp. Roxana PARASCA

15WN. 2019

Red:P.Ri3ex.-25062019 - prezentul aviz a fost postat pe sile-uI PMB

• pe data de
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DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 2231,344011721 186,1730946! 2 8 IUN. 2Oiq

Către : SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA - prĺn
solicită ridicarea exemplarului de b registratura PMB

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1
ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Alimentare cu energie electńcă a imobilului situat pe
B-dul BucuretÜ Noi nr ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1721186/22.03.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 2231/25.03.2019, completată cu documentaţia înregistrată Ia
RM.B. cu nr. 1730946/23.04.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3440/24.04.2019, prin care
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării: „Alimentare cu energie electńcă a
imobflului situat pe B-dul BucuretU Noi nr 136, sector 1", conform documentaţiei depuse
(C.U. nr. ‚ a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea
Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,
Avizelelacordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de
Administraţia Străzilor i ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma veriflcării efectuate pe
teren în data de 05.06.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o
Iungime de 45m, asťel:

• se mansonează cablul existent în trotuarul str. Jimbolia, subtraversează str. Jimbolia,
continuă prin trotuarul nr. pare aI bd. Bucurestii Noi1 până Ia aproximativ lOm faţă de
Iimita din partea dreaptă a proprietăţii.

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.
In timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor de 1 m—1 .5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane. Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că1 în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţülor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirealruperea ramurilor arborilor 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, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.



Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea

Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

Iucrărü, veţi avea obligaţia înlocuirH exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii

eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat aI

execuţiei Iucrărilor menţionate.
Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia

solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La flnalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială,

inclusiv plantare iarbăigazon.

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea

platbandelor/pastilelor/alveolelorIsuprafeţelor de spaţiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancUonată

conform H.C.G.MB. nr 30412009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe

teritoriul Municipiului Bucureşti, arŁ4, lit.b.

Menţionăm că în baia acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau

toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate ¶ an de Ia data emiterii i este valabil

numai însoţit de avizul Ministerul Culturii i lđentităţii Naţionale.

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Intocmŕt:
Exp. Roxana PARASCA

25WN. 2űţg

DIRECTOR EXECUTIV,
SimonaslWiana POPA

RedP.RJ4ex.-24O6.2O19 - prezentul avíz a fost pos(at pe &te-uf PMB
pe data de
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DiRECŢIA DE MEDIU

Nr. 1722816,1734435/2434,3951 l 28.IUjq 2Oig
Către : D-na

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligratiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobUului situat pe str. Dinjorului
nr. ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1722816/27.03.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 2434/28.03.2019, completată cu documentaţia înregistrată Ia
P.M.B. cu nr. 1734435/08.05.2019 şi ia Direcţia de Mediu cu nr. 3951/09.05.2019, prin care
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării: Aĺimentare cu energie electrică a
imobflului situat pe str Dinjorului nr 15, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea
Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,
Avizele/acordurile individuale aie deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de
ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de
13.06.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 22m, asťel:

• din LEA JT aferent PTA 7352 existent în trotuarul str. Dirijorului, prin trotuarul str.
Dirijorului, până Ia Iimita din partea stângă a proprietăţii.

• fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă.
In timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor de 1 m—1 .5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemui radicular aI materialului dendrologic. În timpui iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendroiogic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiuiui arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arboriior prin
manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fl “modelată" în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicuiar ai acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendroiogic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma veriflcărilor ulterioare (24 Iuni de Ia flnalizarea
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori afiaţi în apropierea traseului
Iucrării, veţi avea obligaţia îniocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualeior prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al
execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială,
inclusiv plantare iarbălgazon.

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea
pIatbandeIorIpastiIeIorIaIveoIeIorÍsuprafeeIor de spaţiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată
conform H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, ad.4, Iit.b.

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,
Simona-Ąkplak0 PA

e Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
ERSCA

25. tüţ. şş

Red:P.R.]3ex.-2506.201 9 - prezenlul aviz a tost postat pe sile-uI PMB
pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 rornonia2Ül9.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 1726101,1733601 12839,38281 28(UN 2019
Către : SC E-DISTR1BUŢIE MUNTENIA SA — prin — solicită
ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicü nr. 44, sector 2

Referitor Ia Iucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobflului situat pe str. Horei
nr ‚ sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1726101/08.04.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr 2839/09.04.2019, completată cu documentaţia înregistrată Ia
P.M.B. cu nr. 1733601/07.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3828/08.05.2019, prin care
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării: ‚Alimentare cu energie electrică a
imobilului situat pe str Horei nr. 2 bis, sector 2", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea
Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de
ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma veriflcării efectuate pe teren în data de
19.06.2019, s-a constatat că ucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 15m, astfel:

• din CD 415 existent în trotuarul din dreptul imobilului nr. 6 din str. Horei,
subtraversează str. Horei, până Ia Iimita din partea stângă a proprietăţii

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
Tn urma analizării dosarului, în conformitate cu 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

— La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii i este valabil
numai însoţit de avizul Ministerul Culturii ęi Identităţii Naţionale.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana Şef SeMciu Avize şi Acorduri

Daniela VOINESCU

Intocmit:
Exp. Roxana,PARASCA

Red:P.RJ3ex.-25.06.2019 . prezenlul aviz a ĺost postat pe site-uI PMB /
pe daia de

Bd. Reqina Ehsabela nr. 47, cod oostal 050313. sedor 5. Buasrest, Románia I ů
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7 PRIMĂRIA MUNICIMULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

pia2O19.u

Nr. 1730187, 1736641/3356,4291!
28.IUN. 2019

cĂTRE,
S.C. IRIDIANA PRODIMPEX S.R.L.
Aleea Tohani nr.1 bI.30, sc.A, et.9, ap.35, sector 4, Bucuresti

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 2
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
os. Electronicü nr 44, sector 2, Bucuresti

Refeńtor Ia Iucrarea: “Racordare Ia reţeaua electrică
Buridava n (IE 203066), sector 2, Bucureti"

a imobilului situat în Aleea

Ca urmare a cererii depuse de S.C. IRIDIANA PRODIMPEX S.R.L. ‚ înregistrată Ia P.M.B.
cu nr.1730187/19.04.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.3356/22.04.2019, completată cu
documentaţia înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1736641/15.05.2019 i Ia dírecţia de Mediu cu nr.
4291/16.05.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea Iucrării:" Racordare Ia
reţeaua electrică a imobiĺului situat în Aleea Buridava nr. )‘ sector 2", vă
comunicăm următoarele:

1. Conform documentatjei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 27.12.2018
emis de Primăria Sector 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Extras de carte funciară pentru
informare ‚ Memoriu tehnic, Aviz tehnic de racordare pentw consumator casnic nr

emisă de E-distribuţie Muntenia,
Aviz nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 2 Bucureti, Clasarea
notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, avizele
individuale emise de administratońi reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare in zonă),
Iucrarea constă in:

- realizare branament electric trifazat JT prin montarea subteran a unui cablu tip DC
4125 RO, 3x10+16C din cutia de distribuţie CD existentă în Aleea Buridava, în dreptul imobilului
cu plan anexă Ia Ceńifcatul de Urbanism nr ). Traseul
branamentuIui electric propus va trece prin trotuarul aferent nr. postale impare din Aleea
Buridava, de Ia CD până în dreptul imobilului alimentat, Ia BMPT- blocul de măsură i protecţie
trifazat ce va fi amplasat în incinta imobilului, Ia Iimita de proprietate. Lungimea traseului
canalizaţiei electrice va fi de 7 m. Pozarea cablurilor electrice se va realiza Ia adâncimea de 0,9
m, în anţ deschis cu Iăţimea de 0,4 m, realizat prin săpătură manuală.

2. Urmare a veriflcării efectuate pe teren în data de 04.06.2019 s-a constatat că în
proximitatea traseului canalizaţiei electrice propuse există vegetaţie spontană.

In urma analizării documentaţiei depuse i a veriflcăńlor din teren, in conformitate cu
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţhlor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrării menţionate.

In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de toaletare, iar Ia
finalizarea iucrărfl aveţi obligaţia aducerü terenului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Ceiificatul de
emis de Primăria Sector 2 Bucureşti împreună cu planulUrbanism nr

anexă - vizat spre neschimbare.

Dd. Regina Elisabeta nr. 47, ccd poşţal 050013, sector 5, Bucureş, Rannia lłŮI JII



Pentru orice modificare apărută în traseuł Iucrăńi uiterior emiterü acestui aviz, aveţi

oblígaţia solicitării revizuírii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul ucrărilor sunt răspunzători de execuţia Iucrărilor,

precum í de respectarea condiUilor din prezentui aviz.

Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz va fi sancţionată conform art4, tit. b)

din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor

verzí de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabiłitate 1 an de !a data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona Mariana POPA

I (31
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Ţntocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

Red:O.V./ 3ex./2406,2019 - prezentuł aviz a fost postat pe site-uI PMS
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 roqţanq2Oj.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

) Q JM;

Nr. 3436/1731066/

Către : SC ELECTROCONS PROIECT SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia
registratura PMB

Spre ştiinţă: P54 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control -

Servicii Spaţii Verzi - B-dulMet&urgieinr. 12-18, GrandArena, eL 1, sector 4

Referitor Ia Iucrarea: Extindere reţea eíectrică în vederea alimentării cu energie electrică
a imobflului situat pe str Boltei nr ‚ sector 4, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1731066/23.04.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr 3436/24.04.2019, prin care solicitaţi avizul de speciaiitate privind
executarea Iucrării: „Extindere reţea electńcă în vederea alimentărâ cu energie electrică a
imobilului situat pe str Boltei nr 22, sector 4", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea
Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan
de coordonare reţele edilitare, Avizeleiacordurile individuale ale deţinătorilor de reţele
edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificărü
efectuate pe teren în data de 30.05.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa
subteran, pe o Iungime de 270m, astfel:

• se mansonează cablurile existente în trotuarul str. Anghel Moldoveanu ‚ în dreptul
imobilului cu nr. cadastral IE 228091 pe str. Anghel Moldoveanu cu 2 cabluri MT,
străbate trotuarul nr. impare aI str. Anghel Moldoveanu până în dreptul str. Boltei,
subtraversează str. Boltei si intră pe proprietatea imobilului Ia aproximativ 1 m faţă de
Iimita din partea stângă a proprietăţii.

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament din vecinătatea traseului Iucrării.
• având în vedere că în trotuarul nr. pare aI str. Boitei există arbori plantaţi în

platbandă, iar trotuarul nu este pentru accesul pietonal, fiind de aproximativ lm,
Iucrarea se va executa în apropierea acestuia pe propietatea imobilului.
In timpul executärii acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime

fată de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edifltare
subterane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. În timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în juruL trunchiului arborilor şL rănirealruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

Tn 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, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis in baza unei solicitări punctuale.



Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI

metarialului dendrologic sunteţí răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii

meteo nefavorabile.
Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de la finalizarea

Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

Iucrărfl, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi supodarea contravalorii

eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat aI

execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare 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,

inclusiv plantare iarbălgazon.

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea

platbandelorlpastilelorlalveolelorlsuprafetalor de spaţiu verde.

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

teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că in baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau

toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate i an de Ia data emiterii.

Şef Sei'viciu Avize şi Acorduri

Daniela VO(NESCU

În(ocmit:
E$naPASCA

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Red:PR.I3ex.-2406.2019 - prezentul avz a fost postat pe site-ul PMB
pe đata de
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PRIMĂRJA MUNICIPIULUI BUCUREŞ1J
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 1731391! 3492 I

CĂTRE,
APA NOVA S.A. BUCURESTI
Strađa Tunari nrGOA, clădirea tefan ceI Mare, et. 6-9, sector 2, Bucuresti

În atenţia Doamnei Ł
Director Direcţia Proiectare i Studii

Spre ştiinţă:
PRIMARIA SECTORULUI 6 BUCURESTI
ADMINISTRATIA DDMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE
URBANĂ SECTOR 6
intr. Av. Lt. Caranda Ghe. nr9, sector 6, Bucuresti

ADMINISTRAŢIA STRĂZILQR BUCUREÎI
Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucuresti

Referitor Ja Jucrarea: “Extindere reţea pubflcă de apă potabilă şÎ canaiizare pe B-dulUverturii, între SP Uverturä i Iimita administrativă a Municipiului Bucureti izona str. Orsova — Cernioara — Stupca — Ajustorului — Uverturii, sector 6,Bucuretľ'

Ca urmare a cererii depusă de S.C. APA NOVA S.A. BUCURESTI, inregistrată IaP.M.B. cu nr.1731391/24.04.2019 şi la Dírecţia de Mediu cu nr.3492/25.04.2019, prin care sesolicită emiterea avizului În vederea obţinerii autorizaţiei de construire privind executarea Iucrării:Extindere reţea publică de apă potabiiă şi canalizare pe B-duĺ Uverturü, între SP Uvedurü siIimita administrativă a Municipiului Bucureşti i zona str. Orsova — Cernisoara — Stupca —Ajustoruiui — Uverturü, sector 6, Bucureti", vă comunicăm următoarele:1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism din29.03.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti i prelungit până Ia data deimpreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Aviz de traseu
-—Administraţia Străzilor Bucureti, Aviz

- emis de Primăria Sector 6 — ADPSector 6, Clasarea notifîcărü
- emisa de Agenţia pentru Protecţia MeIBucureti, Aviz r i emis de uomisia Tehnică de Circulaţie - PMB, pIcoordonare semnat de aoministratorfl reţeielor tehnico-edilitare, plan de încadrare înIucrarea constă în:

s extinderea reţelei de apă potabilă pe cu o conductă din PEID De 450 mm,conducta existentă ( Dn 600 mm) din B-dul Uverturh-Staţia de Pompare Uvertudi, până Ia Iiiadministrativă a Mun, Bucureti (spre Com. Chiajna).Traseul conductei de apă potabilă proiectateva fi prin carosabflul din B-dul Uverturii, Ia aprox. 3,0 m de bordura trotuarului aferent imobilelor cunr. postale impare. Artera propusă va avea Iegaturi din PEID pentru: intr. AIed, str. Apusu?ui, strFăgădău şi str. Gabriela Szabo. Mera propusă va fi prevăzută cu cămine de vane i hidranţi de

26.03.2020-
emis de
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stins incediu ce vor fi montati subteran în trotuar. Conducta de apa poiauii IuIatuu

amplasată Ia adâncimea de aprox.2,5 m iar iegatuńle la străzile adiacente Ia o adäncime de 1,5 m

fasă de cota teren1 pozarea acesteia se va realiza cu săpături minime1 prin foraj orizontal dirijat.

Se va inlocui conducta de apă potabilă DN 32 mm existentă pe str. Sporului (între str Cernioara

i str Dezrobirii) cu o conductă din PEID Dn 125 mm, in lungime de 80 m, amplasată Ia aprox 1,5

m de bordura trotuar nr.potale impare. Lungimea totală a conductei de apă potabilă (inclusiv

ĺungimea Iegăturilor, a racorduńlor Ia hidranti) va fi de 561 m.

Extindere canal colector existent pe str Orova (Ia intersecţia cu str Dreptăţii), cu

un canal cofector Dn l2Ocm, pe un traseu din str. Orsova — str. Cernioara — str Stupca — str

Ajustorului — B-dul Uverturfl-până Ia Umita administrativă a Mun. Bucureęti (spre Com. Chiajna)

Traseul canalului colector propus va fi reahzat prin carosabilul străzilor menţionate i va fi executat

prin pipe-jaking, Iucrările de săpătură se vor realiza doar pentru camerele de Iansare sau

scoaterea utilajului de forare i pentru execuţia căminelor de vizitare de pe traseul canalului

colector propus. Extinderea canalului colector Dn 1 2Ocm se va realiza astfeL

- pe str. Orova (intre str Dreptăţii i str Cernisoara) pe o Iungime de 42Dm,

- pe str. Cernioara (intre str Orova i str. Stupca) pe o Iungime de 27Dm,

- pe str. Stupca (între str. Cernioara ş str. Ajustorului) pe o Iungime de 220 m,

- pe str. Ajustorului (intre str. Stupca i B-dui Uverturü) pe o Iungime de 11 Om,

- pe B-dul UverturH (intre str. Ajustorului i Iim. Adm a Mun. Bucureti) pe o Iungime de

470
• Pe B-dul Uverturń se va realiza paralel cu canalul colector un canai de serviciu,

care va prelua apele uzate de Ia toţi riveranii existenţi între str Drenajului i str. Ajustoruiui. S-au

prevăzut $uţuri de canalizare pentru viitoare extinderi de canal, se va înlocui canalul existent pe

str Valea Cibinului şÎ pe str Sporului. Inlocuirea ş extinderea canalului de serviciu pe B-dul

Uverturii (Iungime=620 m), se va realiza astfel:

- între str. Drenajului ęi str Gabriela Szabo — canal PVC De 315 mm — Iungime 50m,

- intre str Gabriela Szabo ş str. Ajustorului-canal PAFSIN De S3Omm —

Iungime=430m,

- între str Ajustorului ş Iimita zonei de protecţie sanitară — canal PAFSIN De 324 mmi

ungime 50m,
- intre str. Cernioara i Iimita zonei de protecţia sanitară — canai PAFSIN De 324 mm

ş Iungime 50m.

- inlocuire cana str Valea Cibinului cu canal PVC SN 8 De 315mm i Iungime 90m,

- inlocuire canal str. Sporului cu canal PVC SNB De 315mm i Iungime 80m.

Adâncimea medie de pozare a reţelelor de canalizare va fi de 2,5 m-7,5 m, în carosabil.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 21.06.2019 s-a constatat că:

- în B-dul Uverturii, atât in trotuarul nr. potaIe pare cât i impare există arbori plantaţi în

alveole sau platbandă (ahniament stradal),

- în str. Stupca, str Cernisoara, str. Sporului i str. Orova există arbori/arbuti/pIante in

aflniamentul stradal (alveole sau platbandă).

In urma analizărü documentaţiei depuse şÉ a verificărilor pe 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 condiţionat execuţiei Iucrării

menţionate.
-

În proximitatea arboriloriarbuętilor existenţi in aliniamentele străzilor afectate de

traseul reţelelor propuse, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată

condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular a) materialului dendrologic.

-
În timpul lucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului

dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia ceI puţin 1 m — 1,5 m faţă

de arbori/arbuşti, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor arborilor, depunerea pământului rezultat din

săpăturä, depunerea altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin

manevrarea utilajelor din dotare.

In cazul in care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic poate fi

pus în pericol de prăbusire prin dezrădăcinare, situaţie în care nu suntem răspunzători de

eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic, Dacă Ia verificările

ulterioare (12 Iuni de Iafinalizarea Iucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului

flÇl'fli7 ÇPjflţ5 RocvreşU, Roriánia (ďIîi\



dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea

contravalori! eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de toaletare, iar Ia

finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială

Dacă in timpul execuţiei Iucrăňlor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului

radicular aI arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanţei minime de 1,0 faţă de

arborí), exístând riscul secţionărü acestuia1 defrişarea materialului dendrologic se va rea)iza numai

după obţinerea unui aviz de specialítate emis in baza unei solicitări punctuale (defrisare care va

implica plantarea de material dendrologic in compensare).

Prezentul aviz este emis in baza şi cu respectarea celor specificate în Cedificatul de

Urbanism nr.210R11603195 din 29.03.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti i prelungit

până Ia data de 28.03.2020 - vizat spre neschimbare i în baza planului de coordonare avizat de

administratorii reeIeior tehnico-edilitare i stradale.
Fentru orice modificare apărută tn traseul Iucrării u(terior emiterü acestui aviz, aveţi

obligaţia solicitărü revizuirH acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrăńi.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, Iit. b)

din Anexa nr 1 )a H.C.G.M.B. nr. 304i2009 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.

DIRECTQR EXECUflV,

Simona-Mariana OPA

!ntocmit,
ef Serviciu Avize ş Acorduri

Daniela VOINESCU

r ar

Red:D.v../ 4ex.124.06.20l9 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB

httD:Uwww.pmb.rohnstitutii/primaria/directiiidirectia mediu/avize arbori in consultarelavize arboh in consuLtare.DhD

pe data de
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PRIMĂR]A MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 .W99O3.ep

____

DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 3493117313971 2019

Către : SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL
Aleea Mańus EmanoU Buteică nr. 18-20, sector 3

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr 44, sector 2

Referitor (a (ucrarea: Branşament de apă potabilă i racord de cana!izare pentru imobflui
situat pe str. Carei nr ‚ sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1731397/24.04.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 3493/25.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de apă potabi/ă i racord de canaüzare pentru imobUul
situat pe str Carei nr 1 A, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile

individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă
comunicăm că, in urma verificării efectuate pe teren în data de 13.06.2019, s-a constatat că
Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 4m (branament) + lOm (racord), astfel:

• din conductele existente în carosabil, până Ia Iimita din partea stângă a proprietăţii i
aproximativ 2,5m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii.

• fără afectarea vegetaţiei existente în vecinătatea traseului Iucrării.
Tn timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane. Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorui va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale in jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor 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, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis in baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că in cazul în care în 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 contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.



Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat aI

execuţiei lucrărilor menţionate.
Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia

solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaa aducerii terenului Ia starea iniţială,

inclusiv plantare iarbălgazon.
Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea

pIatbandelorIpastiIelorIaIveoIeIorIsuprafeeIor de spaţiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va f] sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe

teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, Iit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau

toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DiRECTOR EXECUTIV,
Simonauílariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOÎNESCU

Întocmit:

coxanaPARASCA

25.IVN. ?iw

Red:P.R./Jex.-24 06.2019 - prezentul aviz a ĺost pastal pe site-uI PMB
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PRIMĂRIA MUNIcIPIULUI BUCUREŞfl roppnia2O1%.eu
DIRECŢIA DE MEDiU

Nr. 1732183135801 2. IUř4. Żď9

Către : SC E-DJSTR1BUŢIE MUNTENIA SA - prín

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electroniciinr. 44, sector2

Referitor Ia Iucrarea: Extindere reţea electrică în vederea alimentărü cu energie electrică
a imobUu(ui situat pe str. Căluşei nr. ‚sector 2, Bucureşti

Referitor ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1732183/25.04.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 3580/02.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialilate privind
executarea Iucrării: „Extindere reţea electrică în vederea alimentărä cu energie electrică a
imobflului situat pe str. Căluşei nr. 54, sector 2", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a pianurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea
Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan
de coordonare reţele edilitare, avizul favorabi( emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în
urma verificărU efectuate pe teren în data de 24.05.2019, s-a constatat că Iucrarea se va
executa subteran, pe o iungime de 230m, astfel;

din PTS 185 existent în spaţiu verde aferent biocului P 10 din str. Oborul Nou nr. 13,
străbate spaţiul verde aferent biocului P 10 din str. Oborui Nou nr. 13,
subtraversează str. Oborul Nou, continuă prin incinta imobilului cu nr. cadastral IE
236764 (domeniui public sector 2), până la noua cutie destinată fumizărfl, ampiasată
în incinta imobiiului alimentat, incastrată în clădire şi din aceasta până ia cele două
FDCP-uri încastrate în cele două clădiri (corp A şi B), fără depăşirea faţadeior.
fără atectarea vegeîaţiei existente în spaţflle verzi aferente ale biocurilor din str.
Oborul Nou nr. 11, 13, din vecinătatea traseului Iucrării.
In timpui executării acestei iucrări aveţi obiigaţia respectării đistanţeior

minime faţă de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997
Reţeie edifltare subterane. Condíţü de amplasara

Menţionăm faptul că, în dreptui arboriior din vecinătatea traseuiui iucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicuiar aI materialului dendrologic. in timpul Iucrăriior constructorui va
Iua măsuri de protejare a materialuiui dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
aitor materiaie în jurul trunchiuiui arborilor şi rănire&ruperea ramuriior arboriior prin
manevrarea utilajelor din dotare.

În cazui în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpui execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular aI acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de speciaiitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metariaiuiui dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo netavorabile.

r iBd. Reóna Disabeţa nr. 47. cnd rxtai fl5Çfl1 çpcin, R ‚r,rnli I



Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de la finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
lucrărfl, veţi avea obligaţia inlocuirfl exemplarelor uscate şi supodarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având in vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat aI
execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială,
inclusiv plantare iarbălgazon.

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea
platbandelor/pastilelorlalveolelor/suprafeţelor de spaţiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată
conform H.C.S.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti1 art.4, Iit.b.

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.

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
DanieIa7ŞCU

Întocmit
ExPARASCA

25. ÍUN. ?O;g
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DIRECTOR EXECUTJV,
Simona-MarJąna POPA
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PR]MĂRIAMUNICIRULUI BUCUREŞ11 prnqiia2QJ.ęp
DIRECŢIA DE MEDIU

28.IUR 1ü19
Către : SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA - prin

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligraňei nr. 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşament energie electńcă pentru imobilului situat pe
str Harghita nr. ‚ sector 1, Bucureşti

Reteritor Ia cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1732189/25.04.2019 şi la
Direcţia de Mediu cu nr. 3582/02.05.2019, prin care solicitaţi avizuI de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament energie electdcă pentru imobilului situat pe str Harghita
nr. 18, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizelelacordurile

individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 24.05.2019, s-a constatat că
Iucrarea se va executa, pe o Iungime de 15m(lOm stâlp + 5m trotuar, săpătură), astfel:

• din LEA JT existent în trotuarul str. Harghita, prin trotuarul str. Harghita, până Ia
aproximativ 5m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii.

• fără afectarea vegetaţiei existente în platbanda din vecinătatea traseului IucrărU.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor

minime fată de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997
Reţele edilitare sub terane. Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpui Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

Tn 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, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei soiicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabiIe.

Precizăm că în cazul în care în urma verificăriior ulterioare (24 Iuni de Ia flnalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
Iucrărfl, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplareior uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Nr. 1732189135821
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al

execuţiei Iucrărilor menţionate.

Rentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia

solicitării revizuirii avizului înainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

La flnalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială,

inclusiv plantare iarbălgazon.
Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea

pIatbandelorlpastilelor/alveolelorĺsuprafeţeor de spaţiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr 304i2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe

teritoriuJ Municipiului Bucureşti, art4, Iit.b.
Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau

toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Marinna

‚gO

Şef Sei'viciu Avize şi Acorduri
Daniela VOJNESCU

Întocmit:
EASCA

2073
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

pqniq%q1%.u

2 & iuą 2019

Către SC ERBAŞU EDIL CONSTRUCT SA
Bd. Uvertuńi nr 194-200, et. 3, sector 6

Spre ştiinţă: PS5 — Direcţia Generală Qperaţiuni - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi

Parcuri - Str Fabrica de Chibńtud nr 9-11, sector 5

Referitor Ia Iucrarea: Extindere refea de distribuţe a gazelor

Drumul Ghindari drum de seMtute pentru imobflul nr

Ghindari, sector 5, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1732161/25.04.2019 şi Ia

Direcţia de Mediu cu nr. 3584/02.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind

executarea Iucrării: „Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşament pe

Drumul Ghindari, drum de senŕitute, sector 5", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea

Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de

coordonare reţeie edilitare, aviz de traseu favorabil emis de ADP sector 5), vă comunicăm

că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 19.06.2019, s-a constatat că Iucrarea se

va executa subteran, pe o Iungime de 255m, astfel:

• din conducta existentă în carosabilul Drumului Ghindari, prin drumul de servitute

(drum de pietris), până la aproximativ 12m faţă de limita din partea stângă a

proprietăţii.
• în vecinătate nu există arbcri plantaţi în aliniament.

In urma analizărfl dosarului, în conformitate cu H.C.O.M.B. nr 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem

cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia

solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La flnalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a

spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau

de valabilitate 1 an de la data emiterii.

Întocmit:
ASC

Red:P.R.Í3ex.-24.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
• pe đata de
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DIRECTOR
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Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU
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PRIMĂRIAMUNIaMULUI BUCUREŞ11 rornania2w9.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

.\fl

CĂTRE,
E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
pri n
S.C. ELECTROCONS PROIECT SRL

Spre ştiinţă:
PRIMARIA SECTORULUI 3 BUCURETI
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE
lntr. Odobesti nr.5-7, sector 3, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: ‘Aiimentare cu energie electrică a imobilului din Drumul Gura
Caliţ& nr. )‘ sector 3, Bucuresti"

Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBŢIE MUNTENIA S.A. prin S.C.
ELECTROCONS PROIECT S.R.L., înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1732258/25.04.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.3591/02.05.2019, prin care se solicită emiterea avizului de
specialitate privind executarea Iucrării: “Alimentare cu energie electrică a imobiluíui din
Drumul Gura CaUtei nr sector 3", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr din
06.12.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Autorizaţie
de Construire nr, emisă de Primăria Sector 3, Memoriu justificativ, Aviz de
traseu nr emis de Direcţia Servicii Publice - Primăria Sector 3 Bucuresti,
Aviz nr. emis de Primar Sector 3, Clasarea notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, plan de coordonare avizat de
administratorü reţelelor tehnico-edilitare, plan de incadrare în zonă, împuternicire),
Iucrarea constă în

- realizare alimentare electrică a postului de transformare nou care va fi
amplasat în incinta proprietăţii de Ia nr din Drumul Gura Caliţei, prin
extinderea reţelei electrice, cu două cabturi montate subteran tip DC4385 P0 de secţiune
3x(1x185), racordate în sistem intrare — ieire prin manonare Ia cablul distribuitor de
2OkV (dintre PT 4937- PT 51 12, distribuţie directă din Staţia Dudeti), cablu existent în
trotuarul din Drumul Crivătului x Drumul Gura Caliţei. Traseul canalizaţiei electrice
proiectate va străbate trotuarul (neamenajat) din Drumul Crivăţului, apoi trotuarul
(neamenajat) din Drumul Gura Caliţei — nr.potaIe pare, până în dreptul imobilului cu nr.

unde traseul retelei eiectńce propuse va pătrunde în incinta imobilului alimentat, Ia
noul post de transformare. Lungimea traseului reţelei electrice va fi de 350m. Lucrările de
pozare cabluri electrice se vor realiza prin săpătură în anţ deschis, cu Iăţimea de max.0,5
m.

Nr. 3591 I 1732258!
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2. Urmare a verificărh efectuate pe teren în data de 13.06.2019 s-a constatat că
traseul canalizaţiei electrice propuse va străbate trotuarul neamenajat aferent nr.potaIe
pare din Drumul Gura Caliţei unde există în prezent vegetaţie crescută spontan.

ln 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 spaţUlor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrării
menţionate.

Precizăm că in baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau đe
toaletare, iar Ia 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. emis de Primăria Municipiului Bucureşti i
în baza planului de coordonare vizat de administratorii reţelelor tehnico edilitare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrărfl ulterior emiterii acestui aviz,
aveţi obligaţia solicitărfl revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărfl.

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.

DIRECT9ąSĘCUTIV,

SimoAariaţPOPA

4

Întocmit,
et Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU
r
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PRIMĂRIA MUNICUIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2ü19.eu

L d. IUN. LUW

Către : SC FAVEO CONSULTING SRL
Prelungirea Ghencea nr. 25, cam. 8, 10, sector 6

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentm imobUul situat pe str Măgura
Vulturului nr ‚ sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1732506/02.05.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 3653/03.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobiĺul situat pe str Măgura
Vultuńlor nr 96-98, sector Z conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic1 Clasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile

individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia
Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificărü efectuate pe teren în data de 19.06.2019,
s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de lOm, astfel:

• din conducta existentă in carosabilul str. Măgura Vulturului, perpendicular, până
Ia aproximativ 3m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriu Municipiului Bucureşti, vă facem
cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentuiui aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DiRECTOR EXECUTIV,
Simona-Marianqzä

ł4vf,ioaIu ý

Nr. 1732506/3653 I

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VO1NESCU

Întocmit:
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PRIMĂRIA MUNICIAULUI BUCUREŞ11 pmania2ol?.eu
DIRECŢIA DE MEDiU

28. WR ZÜ1S

Către : SC ELECTRICA RACORD INSTAL SRL
C&ea Rahovei nr 266-268, corp 63, cam. 43/1, sector 5

Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control -

Servicii Spaţii Verzi - B-dul Metalurgiei nr 12-18, Grand Arena, eĹ 1, sector 4

Referitor Ja Iucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobiiului situat pe str Dâmbului
nr. ‚ sector 4, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1732655/02.05.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 3659/05.05.2019, prin care solicitaţi avizul de speciaiitate privind
executarea Iucrării: Ălimentarea cu energie electdcă a imobilului situat pe str Dâmbului nr
90, sector 4, conform documentaţiei depuse (C.U. nr a
planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediuiui Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătoriior
de reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma
veriflcării efectuate pe teren în data de 19.06.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa
subteran, pe o Iungime de 35m, astfel:

din cablul existent, subteran, în trotuarul str. Dâmbului intersecţie cu str. Ghindei,
subtraversează str. Ghindei, apoi subtraversează str. Dâmbului, până Ia imita
din partea stângă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aiiniament.
In urma anaiizării dosarului, în conformitate cu 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La flnalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiiior verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucräri de defrisare sau
toaietare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EX&
Simona-Maflar Şef Serviciu Avize şî Acorduri

Daniela VOINESCU r
Îniocmit:

flanaĽARAS@%

Red:F.RJ3ex.-25.06.2019 - prezeniul aviz a fost postat pe site-uI PMB

pe đata de

I,aiiI

Nr. 1732655/3659!

Bd. Reina Eksabeta nr 47. d ştaI O5l 3, sedor 5, Bucureş, Romănía



Q
o



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 rçmą!?!pP)%Ą;;ą
DIRECŢIA DE MEDIU

28.WN. NS

Către : DI.

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-duí Poligraűei nr. 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de apă i rncord de canalizare pentru imobfluĺ situat pe
str, Coteşti nr. sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată ia P.M.B, cu nr 1732872/06.05.2019 şi la
Direcţia de Mediu cu nr. 3758107.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea lucrării: Branşament de apă i racord de canalizare pentru imobflul situat pe
str. Cotesti nr 67, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile

individuale ale deţinătorilor de reţeie edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor
ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de
13.06.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 6m
(branament) + 1 m (racord), astfeL

• branamentuI se execută din conducta existentă în carosabilul str Coteti,
perpendicular, până Ia aproximativ 2m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii.

• racordul se execute pe proprietatea beneficiarului, de Ia racordul existent Ia limta de
proprietate, Ia o distanţă de aproximativ 4m faţă de Iimita din partea stângă a
proprietăţii.

• fără afectarea vegetaţiei existente în p/otbandă.
Tn timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor de 1 m—1 .5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane. Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adapta!ă condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. In timpul lucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiaIe în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

Tn cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" în scopui menţinerii
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de speciaiitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicuiar al
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

UeiiI
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Precizăm că în cazul în care în urma veriflcărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
ucrăriIor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţí în apropierea traseului
Iucrărfl, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorfl
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat aI
execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială,
inclusiv plantare iarbălgazonlgard viu.

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea
piatbandelorlpastilelorlalveolelorlsuprafeţeior de spaţiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, ań.4, Iit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau
toaletare.

Prezentui aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Múiana POPA

ŞefSernciu Avize şi Acordun
Daniela VOINESCU

Întocmit:
xanaPARASCA
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PR]MĂRIA MUNICIRULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

CĂTRE,
E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L.

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
B-dul Poligrafiei, nr.4 sector 2, Bucure$i

Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. prin Domnul NĂSTASE
CLAUDIU-DANIEL — împuternicit aI S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L. ‚ înregistrată Ia
RM.B. cu nr.1734426108.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr3952109.05.2019, prin care se
solicită emiterea avizului privind executarea Iucrării:" Branament electric subteran pentru
imobilul din str Constantin Stere nr sector 1' vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr din
20.03.2019 emis de Primăria Sector 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Act de dezmembrare
—duplicat, autentificat cu nr. Memoriu tehnic, Fiă de soluţie nr.

emisă de E-distribuţie Muntenia, Aviz de traseu nr. emis
de Administraţia Domeniului Public Sector 1 Bucure$i, Clasarea notificării nr
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, avizele individuale emise de administratorH
reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), Iucrarea constă în:

- montare CS-cutie de secţionare în terenul proprietatăţii, Ia Iimita de proprietate cu
domeniul public i alimentarea electrică a acesteia prin sistem intrare — ieire, manonare pe
cablul de joasă tensiune, 3x150+95N ce Ieagă PTS 1133 i injecţie LEA existentă pe stâlpul din
trotuarul din dreptul imobilului cu nr, din str Constantin Stere. Traseul cablurilor electrice va
pleca din Iocul de manonare (vecinătatea stâlpului) i va străbate trotuarul nr impare până Ia
cutia de secţionare. Lungimea traseului va fi de 10 m pe domeniul public, De Ia cutia de
secţionare se va monta un alt cablu JY 3x150+95N, pe un traseu de Iungime L=4 m, până Ia
FDCP- firida de distribuţie, contorizare ş protecţie ce va fi amplasată pe proprietatea
beneficiarului.

Cablurile electrice se vor poza în anţ executat prin săpătură cu Iăţimea de 0,4 m,
adâncimea de pozare va fi de 0,9 m.

2. Urmare a veriflcării efectuate pe teren în data de 20.06.2019 s-a constatat că în
proximitatea traseului canalizaţiei electrice propuse există plantat în alveolă un ex. TiIIia sp.(tei) cu
diametrultrunchiului-45 cm, h8-lOm, Ia aprox. 2m de stâlp.

In urma analizării documentaţiei depuse i a verificărilor 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 Iucrării
menţionate.

Nr. 3952! 1734426!

SECTOR 1

Referitor Ia Iucrarea: ‘Bransament eiectric sub teran
Constantin Stere nr. ‚ sector 1, Bucuresti"

pentru imobHul din str.
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În execuţia Iucrărilor se vor respecta următoarele condiţü:

- În proximitatea arborelui menţionat mai sus1 săpătura se va executa utilizând o

tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului

dendroiogic.

- În timpul Iucrărilor, poziţia gropfl de mansonare se va alege astfel incăt executantul

să poată Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor

(executate manual) Ia cel puţin 1 m — 1,5 m faţă de arbori, conform SR 8591/1997 Reţeĺe ediíŕtare

subterane, Condiţii de amplasare.

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului rezultat din săpătură,

depunerea altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea

utilajelor din dotare.
ln cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic poate fi

pus în pericoł de prăbuire prin dezrădăcinare, situaţie în care nu suntem răspunzători de

eventualele pagube produse prin prăbuşirea materiaiu)ui dendrologic, Dacă Ia verificările

ulterioare (12 luni de Ia finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului

dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea

contravalorii eventualelor prejudicH produse prin prăbuşirea acestora.

- Este interzisă diminuarea suprafeţei de spaţiu verde prin reducerea suprafeţei

alveolei.
ln baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de toaletare, iar la

finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerń terenu(ui Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate in Certificatui de

Urbanism nr emis de Primăria Sector 1 Bucureşti

impreună cu planui 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.

Beneficiarul, respectiv executantul Iucrărilor sunt răspunzătorí de execuţia Iucrăriior,

precum i de respectarea condiţülor din prezentul aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform arŁ4, lit. b)

din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 prMnd aprobarea Normelor de protecţie a spaţiüor

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de vaiabilitate 1 an de Ia data emiterii.

Întocmit
eĺ Serviciu Avize şi Acorduri

Daniela VOINESCU
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PR]MĂRIA MUNICIMULUI BUCUREŞÎÎ
DIRECŢIA DE MEDIU

romonia2Ol 9.eu

28.ÍUN iq
Către : SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA - prin — solícită
ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1
ADP Sector 1 - B-dul Poligraňei nr 4, sector 1

Referitor ĺa Iucrarea: Extindere reţea electrică pentru alimentare cu energie electrică a
imobflului cu adresa str. Lăcuĺeţ nr ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., mnregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1714915101.032019 şi la
Direcţia de Mediu cu nr. 1614/04.032019, completată cu documentaţia înregistrată Ia
P.M.B. cu nr. 1744017/06.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 5419/07.06.2019, prin care
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucră rii: „Extindere reţea eIectrică pentru
alimentare cu energie electricä a imobflului cu adresa str. Lăculeţ nr 17, sector 1", conform
documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a planurilor anexate şi
Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile
individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor
i ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma veriflcării efectuate pe teren în data de
25.06.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 140m,
astfel:

din nia Pipera 14, situată în trotuarui os. Pipera în dreptul imobilului cu nr. 14,
continuă prin trotuarul nr. pare aI sos. Pipera, apoi prin trotuarul nr. impare aI
str. Lăculeţ, până Ia aproximativ lm faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii.
fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament pe os. Pipera.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 ReţeIe edilitare
subterane. Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. În timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul in care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" in scopul menţinerii
distanţei faţă de arborh din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Ie%
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Precizăm că in cazul în care in urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea

Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

Iucrării, veţi avea obligaţia inlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii

eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat aI

execuţiei Iucrărilor menţionate.
Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia

solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea

platbandelorlpastilelorlalveolelorlsuprafeţelor de spaţiu verde.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe

teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.
Menţionăm că în baia acestui aviz nu se execută lucrări de defrisare sau

toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate i an de Ia data emiterii.

DJRECTP? E CUTIV,
Sim $-MaHá OPA

Şef SerWciuAvizeiAcorduri

!ntocmit:
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Nr 1731953 I 3589! 2&4W4 2019

CĂTRE
S.C. ENERCONSTRUCT S.R.L.
prin

Spre ştiinţă:
PRIMARIA SECTORULUI 5
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 5
Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-1 1, sector 5, Bucuresti

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCURETI
Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureti

Referitor Ia Iucrarea: ‘Alimentare cu energie electricâ a imobflului situat pe str. Carol
Davfla .‚ sector 5, Bucuresti"

Ca urmare a cererii depuse de S.C. ENERCONSTRUCT S.R.L., înregistrată Ia P.M.B.
cu nr.1731953/25.04.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.3569/02.05.2019, prin care se solicită
emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrărfl: “Alimentare cu energie electrică a
imobUului situat pe str Carol DavUa nr. ‚ sector 5", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din
22.09.2017 emis de Primăria Municipiului Bucureşti (prelungit până Ia 21.09.2019), împreună cu
planurile anexă, Memoriu justificativ, Act de alipire aut cu nr. cu plan de
amplasament si delimitarea imobilului, Fia de soluţie nr. 1053104/16.10.2017 emisă de E
distribuţie Muntenia, Aviz nr. emis de Direcţia de Mediu (in prezent
expirat), Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Străzilor Bucuresti, Clasarea
notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucuresti, avize
individuale emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare in zonă1
împuternicire) Iucrarea constă în

- pentru alimentarea cu energie electrică a imobilului din str. Carol Davila nr.
se va realiza o reţea electrică subterană prin pozarea unui cablu 3x150+95N, din PT 986 existent
pe spaţiul verde din spatele imobil cu până Ia Iimita de proprietate a imobilului din str.
Carol Davila nr. ‚ Ia cutia de exterior destinată furnizărH DS 4558 RO, amplasată Ia Iimita
de proprietate imobil. Lungimea traseului cablului va fi de 60m, iar pozarea acestuia se va realiza
la adâncimea de 0,9 m.

2. Urmare a veriticărH efectuate pe teren în data de 21.06.2019 s-a constatat că
traseul reţelei electrice propuse străbate spaţiul verde din spatele blocului din str. Ana Davila
nr.8, spaţju verde în care există arbori, arbusti i vegetaţie.

In 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 Iacem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei Iucrării
menţionate.
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În execuţia Iucrărilor se vor respecta următoarele condiţii:
- In proximitatea arborilor aflaţi în aliniamentele stradale din zona Iucrărilor, săpătura

se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţńlor din teren care să nu

distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic.
- În timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului

dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la ceI puţin 1,0 -1,5 m faţă de
arbori, conform SR 8591/1997 Reţele ediĺitare subterane, Condiţii de ampĺasare;

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în

jurul arborilor sau rănire&ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare;
In cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzătorî de

eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic, Dacă Ia veriticările
ulterioare (12 Iuni de Ia finalizarea Iucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului
dendrologic aflat pe traseul Iucrării, aveţi obligaţia inlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Dacă in timpul execuţiei Iucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului
radicular aI arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanţei minime de 1,0 faţă de
arbori), existând riscul secţionărh acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza numai

după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale (defrisare care va
implica plantarea de material dendrologic în compensare).

Precizăm că in baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de toaletare,
iar Ia finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Frezentul aviz este emís in baza şi cu respectarea celor specificate in Certifícatul de
Urbanism nr.

)‚ împreună cu planurile anexă i este valabil numai însoţit de avizul
Ministerului Culturii i Identităţii Naţionale privind execuţia Iucrării.

Pentru orice modificare apărută în traseul ucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitărH revizuirH acestuia înainte de inceperea execuţiei Iucrării.

Executantul i beneticiarul Iucrării sunt răspunzători de execuţia Iucrărilor şÍ de
respectarea condiţiilor din prezentul aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform arŁ4, 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, iar avizul devine nul.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTO ECUTIV,

s jm4jtçPA
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CĂTRE,
S.C. GRID SITAL S.R.L.
Str. Steluţei nr.1 1, sector 1 ‚ Bucureti

Spre ştbnţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei nr4, sector 1, Bucuresti

Referitor la Iucrarea: “Extindere conductă gaze naturaie i branamente pe drumul
perpendicular pe str. Berca până în dreptul imobilului situat pe str. Gheorghe
Buciumat nr ‚ sector 1, Bucuretľ'

Ca urmare a cererii depuse de S.C. GRID INSTAL S.R.L., cerere înregistrată Ia P.M.B.
cu nr.1732228125.04.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr3593/02.05.2019, ‚ prin care se solicită
emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrării: “Extindere conductă gaze naturale .i
branamente pe drumul perpendicular pe str Berca până în dreptul imobflului situat pe str
Gheorghe Buciumat ‚ sector 1", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din
29.11.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu
justificativ, Contract de vânzare aut, cu nr i Act de alipire aut. cu nr.

Aviz de traseu nr. emis de Constliul Local Sector 1— ADP
51, Clasarea notificării nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureti, Aviz nr emis de Primar Sector 1 Bucuresti, Aviz Comisia
Tehnică de Circulaţie nr. 23302/07.012019 cu planuri anexă, Aviz nr. emis
de APA NOVA S.A., Aviz tehnic de consultanţă preliminară nr. ‚ avize
individuale emise de administratorfl reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă) Iucrarea
constă în

- realizare extindere reţea distribuţie gaze naturale existentă paralel cu calea Ierată
(paralel cu str. Berca), cu o conductă de gaze naturale MP PE100 SDR 11 Dn l8Omm şt
Iungimea L=123 m, pe drumul perpendicular pe str. Berca. Conducta de gaze proiectată va fi
racordată în conducta existentă de MP OL 20" i va avea traseul de Ia pnctul de cuplare pănă în
dreptul imobilului cu din str. Gh. Buciumat, până in dreptul clădirii corp B, unde va avea
cap termtnal. In dreptul bloc C i BIoc 0, din conducta nou propusă se va ramifica o altă
conductă de gaze naturale din PE1 00 SDR 11 Dn 1 25mm i Iungime 9Dm, până în dreptul bloc
D unde va avea cap terminal. Traseul acestea se va realiza prin carosabilul / drum de pământ
paralel cu Iimita de proprietate imobil. Traseul extinderii de conductă de gaze naturale trece prin
zona de protecţie sanitară cu regim sever a apeductelor Arcuda-Staţia Nord (Dn 2200mm) i
Rou Staţia Nord (Dn 2200mm). Traversarea zonei de protecţie sanitară se va executa prin
săpătură manuală.
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- realizarea unui nr. De 3 branamente de gaze naturale din teavă de PE 100 SDR11
cu Dn 6mm i cu Iungimi de (1Dm, 8,3 m i 15,9m) aferente blocurilor B, C i D.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 04.06.2019 s-a constatat că în
proximitatea traseului există spaţiu verde neamenajat i vegetaţie spontană crescută pe acesta.

În urma analizărfl documentaţiei depuse i a verificărilor 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 execuţiei Iucrării menţionate.

Precizăm că în baza acestui aviz nu sc cxecută Iucrări de defrisare sau de toaletare,
iar Ia finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerH terenului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu
planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseui Iucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirfl acestuia înainte de inceperea execuţiei Iucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării sunt răspunzători de realizarea Iucrărilor i
de respectarea condiţiilor din aviz.

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,

26.jypj ?O

Întocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

Red:D.V../ Sex.126.O6.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
http://www.pmb.ro/institutii/odmańa/dírectii/directia mediWavize arbod in consultar&avize arboń in conşuhare.php
pe data de

Simona-Mariana POPA

fld O,., CIht..A7 ‚d ‚‚ ‚&flrJ11fl fl
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

CĂTRE,
E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L.

Spre ştiinţă:
PRIMARIA SECTOR 4 BUCURFSTI
DIRECŢIA GOSPODĂRIRE LOCALĂ
B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena Etaj 1 sector 4, Bucureęti

Referitor Ia Iucrarea: “Branament electric pentru
sector 4, Bucureti"

imobilul din str. Aipineti

Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. prin Domnul
i — împutemicit aI S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L. ‚ înregistrată la

P.M.B. cu nr.1734941109.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4048/10.05.2019, prin care se
solicită emiterea avizului privind executarea Iucrării:" Bran.ament electric pentru imobHul din str.
Alpinestinr ‚ sector4', vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Ceńificat de Urbanism nr
emis de Primăria Sector 4 Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de vânzare-cumpărare
aut. cu nr. ‚ Memoriu tehnic1 Fiă de soluţie nr, emisă de
E-distribuţie Muntenia, Aviz nr. emis de

/21.03.2019 emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediuiui Bucureti, avizele individuale emise de administratorh reţelelor tehnico
edilitare, plan de încadrare in zonă1 imputernicire), Iucrarea constă în:

- realizare bransament electric pentru imobilul din str. AIpineti nr.15 prin montarea
subterană a unui cablu electric JT tip DC4146/SX, 3x150+95N, pe un traseu de lungime 59 m,
realizat în domeniul public, din postul de transformare PT2204 existent Ia intersecţia str.
Alpăineęti cu str. Eroii Neamului, pe terenul imobiluiui cu . Traseul branamentuIui
propus va străbate trotuarul din dreptul postului de transforrnare, apoi va traversa carosabilul din
str. Eroii Neamului, apoi prin trotuarul aferent nr. potaIe pare din str. AIpineti până în dreptul
imobilului cu nr, unde va subtraversa carosabilul din str. AIpineti, de unde va continua pe
terenul proprietăţii beneficiarului până Ia două flride de distribuţie, contorizare i protecţie
amplasate pe proprietatea alimentată. CabIuI electric va fi pozat Ia adâncimea de 0,9 m în trotuar
i Ia 1,2 m Ja traversăń de carosabil, în anţ executat prin săpătură manuaiă cu Iăţimea de 0,4m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 20.06.2019 s-a constatat că în
proximitatea traseului canalizaţiei electrice propuse nu există spaţii verzi, arbori sau arbuti..

In urma analizării documentaţiei depuse i a verificărilor din teren, in conformitate cu
H.C.G.M.B. nr30412009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţii)or verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrării menţionate.

Nr. 1734941! 4048/
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Fntocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

2& WN. 7gç

Ređ:D.V..ĺ3ec/26.O6.2019 - prezentul aviz a fcst postat pe site-ul PMB
httpJ1.pmb.rciinstitutiiiprimaria/directii/directia mediu/avize arbori in consuitare/avize aťbcri in coflsuĺtare.DhD

pe data de

J

În baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de toaletare, iar Ia

finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerü terenului Ia starea iniţială.
Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Cedificatul de

Urbanism nr emis de Primăria Sector 4 Bucureşti împreună cu planul

anexă - vizat spre neschimbare.
Pentru orice modificare apărută in traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi

obhgaţia solicitării revizuirii acestuia inainte de începerea execuţiei Iucrării.
Benef]ciarul, respectiv executantul Iucrărilor sunt răspunzători de execuţia Iucrărilor,

precum i de respectarea condiţhlor din prezentul aviz.
Nerespectarea celor menţionate in prezentul avĺz va fi sancţíonată conform art.4, Iit. b)

din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 30412009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiiior

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti.
Prezentul aviz are termen de valabilitate I an de Ia data emiterii.

DIRECTQR EXECUTIV,

Simi ia POPA

ń

Bd. Reina Elisabeta nr 47, tai Q5l3, sedar 5. Bucureşt, Ramarna
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PR]MĂRIA MUNICIRULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

*WLiQi

Către : SC RNB INSTAL CONSTRUCT SRL - prin
ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB

— solicită

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Extindere reţea de distdbuţie a gazelor naturale i branamente pe
os. Chitdei, pe pmpńetatea IE 263012 i pe prnpńetatea cu IE 272599 (O5 ChitUei
nr )‘ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1732823/06.05.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 3753/07.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea lucrării: „Extindere reţea de dîstribuţie a gazelor naturale I branamente pe şos.
ChitiIeĄ pe proprietatea IE 263012 i pe proprietatea cu IE 272599, sector 1", conform
documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a planurilor anexate şi
Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de
Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma veriflcării efectuate pe teren în data de
01.05.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 342m (14m
domeniul public + 328m domeniul privat), astfel:

• din conducta existentă în carosabilul os. Chitila, prin carosabilul drumului de acces
auto aI imobilului alimentat, până Ia aproximativ 8m faţă de Iimita din partea dreaptă
a proprietăţU.

• fără afectarea vegetaţiei existente în płatbandă din vecinătatea traseului ]ucrării.
ln timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor de 1 m—1 .5m, conform prevederilor SR 8591/1997 ReţeIe edilitare
subterane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, in dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

Tn 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, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

Ił%tPI

Nr. 1732823/3753/

Bd. Regina Oisabeta nr. 47. cad poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România



lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirfl exemplarelor uscate şi suportarea contravalorü
eventualelor prejudicfl produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al
execuţiei lucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveV obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.
Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea

platbandelorlpastilelorlalveolelorlsuprafeţelor de spaţiu verde.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, arŁ4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

ŞefSeMciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

!ntocmit:
ĘanARASCA

Red:PR.i3ex.-27.06.2019 - premntul aviz a fosi postat pe she-uI PMB
pe data de
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PRIMĂR]A MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

Aleea Madus Emanofl Buteică nr. 18-20, sector 3

Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospođărire Locală - Serviciui Monitorizare şi Controi -

Servicii Spaţii Verzi - B-dulMetaíurgieinr. 12-18, GrandArena, eL 1, sector 4

Referitor Ia Iucrarea: Branament de apă potabUă pentru imobiiul situat pe str. Verziori
nr. ‚ sector 4, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B, cu nr 1702581/28.01.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 519/29.01.2019, completată cu documentaţia înregistrată Ia P.M.B.
cu nr. 1734368/08.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3949/09.05.2019, prin care
soliçitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Branament de apă potabilă
pentru imobi/uI situat pe str Vetzioń nr. 6, sector 4", conform documentaţiei depuse (C.U.
nr. a planurilor anexate şi Memoriului tehnic1 Clasarea
Notificărfl nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediuiui Bucureşti,
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de
DGL sector 4, avizul Ministerului Culturii nr. )‘ vă comunicăm că, în urma
verificării efectuate pe teren în data de 19.06.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa
subteran, pe o iungime de 24m, astfel:

• din conducta existentă în carosabilul str. Elena Cuza intersecţie cu str. Potera,
până ia aproximativ 2m faţă de iimita din partea stângă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
Tn urma analizării dosaruiui, în conformitate cu 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 uiterior emiterii prezentuiui aviz, aveţi obiigaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrăriior.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate in prezentui aviz de speciaiitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR ĘxErnť
Simona-Ma(

Întocmit:
rrj i r

Red:P.R./3ex.-27.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB -

pe data de

tJlI

Nr. 1702581,1734368 I 619,3949 I
OZwi vąw

Către SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOIN;ç

Bd. Regina EEsabeta nr 47, çtd ocstaj 050013, sed& 5. Buanes. Romárna
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PRIMĂRIA MUNICIHULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

ULIUL LU!

Către SC SOLTRANS CONSULTING SRL — prin — solicită ridicarea
exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - SeMciul Monitorizare şi Control -

Servicii Spaţii Verzi - B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

Referitor Ia Iucrarea: Branament de apă i racord de canalizare pentru imobiĺul situat pe
str Aureĺ Persu nr. ‚ sector 4, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1714577/28.02.2019 şi la
Direcţia de Mediu cu nr. 1572/01.03.2019, completată cu documentaţia înregistrată la
P.M.B. cu nr. 1743214/05.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5371/06.06.2019, prin care
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: Branament de apă i racord de
canalizare pentru imobilul situat pe str. Aurel Perşu nr 112-114, sector 4, conform
documentaţiei depuse (C.U. nr. a planurilor anexate şi
Memoriului tehnic1 Clasarea Notiflcării nr, emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele
edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării
efectuate pe teren în data de 01.03.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa
subteran, pe o Iungime de 5m (branament) + 7m (racord), astfel:

• din conductele existente în carosabilul str. Aurel Persu, perpendicular, până Ia
proximativ 7m i 9m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiuiui Bucureşti, vă facem
cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va f] sancţionată

conform art. 4, lit, b din Anexa 1 )a H.C.G.M.B. nr. 30412009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariapa P0 Şef Serviciu Avize şi Acorduri

ł 1! Daniela VOINESCU

Întocmit:
/ Exp.Ę4RASCA

Red:P.R.i3ex.-2706.201 9. prezentűl a'iY ťost postat pe site-uI PMB
pe data de

I,ai
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 ro.apq2Q1ąeu
DIRECŢIA DE MEDIU

021UL îitts
Către : SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA - prin

Spre ştiinţă: PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public - Intrarea Odobeti
nr. 5-7, sector 3

Referitor Ia Iucrarea: Extindere reţea electrică în vederea alimentăňi cu energie electrică
a imobilului situat pe Drumul Gura Putnei nr. ‚ sector 3, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1726427/09.04.2019 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr. 2896110.04.2019, completată cu documentaţia înregistrată Ia P.M.B. cu nr.
1738432/21.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4645/22.05.2019, prin care solicitaţi avizul de
specialitate privind executarea Iucrării: “Extindere reţea electrică în vederea alimentării cu
energie eĺectrică a imobflului situat pe Drumu! Gura Putnei nr. 114, sector 3", conform
documentaţiei depuse (C.U. nr. a planurilor anexate şi
Memoriului tehnic, Clasarea Notifîcărfl nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia
Mediului Bucureşti, PIan de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale
deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de PS 3), vă comunicăm că, în urma
verificării efectuate pe teren în data de 19.06.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa
subteran, pe o Iungime de 20Dm, astfel:

• din PTZ 2343 existent pe terenul imobilului cu nr. cadastral IE 215088, pe care îI
străbate aproximativ 35m, continuă pe Drumul Gura Putnei pe partea nr. impare,
până Ia Iimita din partea stângă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetaţie spQntană/iarbă.
In urma analizării dosarului, în conformitate cu 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării
revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială, inclusiv
plantare iarbălgazon.

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea
platbandelorlpastilelorlalveolelor/suprafeţelor de spaţiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau toaletare.
Prezentul a termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EN ÚTIV,' Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Simona-Mari$éJ9%) Daniela VOINESy<(

Întocmit:
(ĺ 3xaaęARASCA

Red:P.RJ3ex..2806.2019. prezentul aviz a ťost pcstat pe site-uI PMB ę)

pe data de

Nr. 1726427,1738432 I 2896,4645 I
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PRJMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 omqnia2OWeu
DIRECŢIA DE MEDIU

U2.,IUL 1Ü\Y

Către : SC ERBAU EDIL CONSTRUCT SRL
Bd. Uvertuńi nr 194-200, etaj 3, sector 6

Spre ştiinţă: P53-DADP - SeMciul Administrarea Domeniului Public - Intrarea Odobe$
nr. 5-7, sector 3

Referitor Ia Iucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale .şi bran.şamente pe
Drumul Lunca Sătească .şi proprietate padiculară, sector 3, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1727278/11.04.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 3006112.04.2019, completată cu documentaţia înregistrată Ia
P.M.B. cu nr. 1733620/07.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3830/08.05.2019, prin care
soiicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucră rii: „Extindere reţea de distńbuţie a
gazelor naturale i bransamente pe Drumul Lunca Sătească şÎ proprietate particulară,
sector 3", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a
planurilor anexate şi Memoriului tehnic1 Clasarea Notificării nr, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de coordonare reţele edilitare, aviz de
traseu emis de PS 3), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de
19.06.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 42m (3m
domeniul public + 39m domeniul privat)m, astfel:

• din conducta existentă în carosabilul Drumului Lunca Sătească, perpendicular,
până Ia aproximativ lm faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii (nr. 78 A).

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aflniament.
În urma analizării dosarului, în conformitate cu 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR F
Simona-Maţ Şef Serviciu Avize şi Acordufl

Daniela VOINESCU

!ntocmit:
Exp. RoxanaFA.9ASCA

Ređ:P.R.I3ex..27.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB ť'00

pe data de

‚Ńc'IJ

Nr. 1727278,1733620 I 3006,3830 I
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PRIMĂRIA MUMCIPIULUI BUCUREŞfl
DIRECŢIA DE MEDIU

foĄqniq19.eu

OZIUL 2O

Către : SC MIRAL INS TAL COMPANY SRL
Aleea Mańus Emanoil Buteică nr 18-20, sector 3

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şoa ElectronicU nr. 44, sector 2

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentru
Mumuleanu Barbu nr. ‚ sector 2, Bucureşti

imobdul situat pe str

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1731396124.04.2019 şi la
Direcţia de Mediu cu nr. 3494/25.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str Mumuleanu
Barbu nr 17, sector z conform documentaţiei depuse (C.U. nr. a
planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuaie ale deţinătoriior
de reţele edilitare, avizul favorabii emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma
verificării efectuate pe teren în data de 26.06.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa
subteran, pe o Iungime de 4m, astfel:

• din conducta existentă în carosabiiul str. Mumuleanu Barbu, perpendicular, până Ia
aproximativ lm faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii.

• fără afectarea arbońlor existenţi în aiiniament din vecinătatea traseului Iucrării.
În timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele ediżitam
subterane. Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptui că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. Tn timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utiiajeior 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, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma veriflcărilor ulterioare (24 Iuni de Ia flnalizarea
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
Iucrării, veţi avea obligaţia inlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Nr. 1731396134941
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Avánd în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat aI

execuţiei Iucrărilor menţionate.
Pentru orice modificare apärută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia

solicitării revizuirii avizului înainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Este interzisă reducerea suprafeţelor đe spaţiu verde prin betonarea

pIatbandeIorIpastiIeIorIaIveoIeIorIsuprafeeIor de spaţiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe

teritoriul Municipiului Bucureşti, arĹ4, Iit.b.
Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau

toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabiiitate ‘1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona

Şef Servîciu Avize şi Acorduri
Daniela VOJNESCU

Intocmit:

ExPaPARASCA

2& (UN ?flla

ReďP.RJ3ex-27.06.201 9 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
pe data de
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Nr. 1732703136611

CĂTRE,
S.C. ERBAU EDIL CONSTRUCT S.A.
B-dul Uverturii nr. 194-200, et.3, sector 6, Bucuresti

Spre ştünţă:
ADMINISTRAŢIA STRAZILOR BUCURESTI
Strada Domniţa Ancuţa nr.1 sector 1, Bucureti

Referitor Ia Iucrarea: “Extindere conductă gaze naturale i branamente pe Đrumul
Podul PitaruluĄ Drumul Podul Dâmboviţei, sector 6, Bucureşti"

Ca urmare a cererii depuse de S.C. ERBAU EDIL CONSTRUCT S.A., cerere
înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1732703/02.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.3661/03.05.2019,
prin care se solicită emiterea avízului de specialitate privind executarea !ucrării: “ Extindere
conductă gaze naturale i bran.amente pe Drumul Podul PitaruluĄ Drumul Poduĺ Dâmboviţei,
sector6' vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din
24.10.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu
tehnic/Memoriu pe specialităţi, Act de vânzare — cumpărare aut. cu nr. ‚ Soluţie de
acces Ia sistemul de distribuţie a gazelor naturale nr emisă de Distrigaz Sud
Reţele, Aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucureti, Clasarea
notificărü nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, plan de
coordonare avizat de administratorfl reţelelor tehnico-edilitare) Iucrarea constă în

- realizare extindere reţea distribuţie gaze naturale existentă in carosabilul din str.
Drumul Podul Dâmboviţei prin montarea subterană a unei conducte din PE100 Dn 125mm RP
(MP in vHtor), pe un traseu ce străbate carosabilul str. Drumul Podul Dâmboviţei i Drumul
Podul Pitarului până în dreptul imobilului cu nr din str. Drumul Podul Pitarului, unde
conducta propusă va avea cap terminal. Lungimea totală a traseului conductei de gaze propuse
va fi de 311 mI. Conducta de gaze propusă va fi racordată in conducta de gaze cu PE1 00 SDR
11 - Dn 1 25 mm din carosabilul Drumul Podul Dâmboviţei.

- realizare branament de gaze naturale din teavă de PE 100 SDR11 cu Dn 32 mm
cu Iungimea totală 5 m i a postului de reglare-măsurare aferent, pentru imobilul cu nr.28-30 din
str. Drumul Podul Pitarului. BranamentuI de gaze propus vor fi racordat Ia conducta de gaze
Dn 125mm, nou proiectată. Lucrările de pozare a conductei de gaze propuse se vor executa
prin săpătură i pozarea conductei se va executa în anţ deschis, cu Iăţimea anţuIui de 0,4 m.

2. Urmare a verificărü efectuate pe teren in data de 20.06.2019 s-a constatat că in pe
traseul nu există vegetaţie sau arbori/arbuti.

In 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 spaţHlor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrării menţionate.

Bd. fleina E!isabeta nr. 47, cod poşt& O513, sector 5, BucureşU, Rnmânia I i I I



Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de toaletare,
iar Ia finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu
planul anexă - vizat spre neschimbare i în baza planului de coordonare avizat de administratorii
reţelelor tehnico-ediiitare.

Pentru orice modificare apărută in traseul lucrărh ulterior emiterfl acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirH acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării sunt răspunzători de realizarea lucrărilor i
de respectarea condiţHlor din aviz.

Nerespectarea celor menţionate in 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 spaţHlor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de vaiabilitate 1 an de ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Sj,kLana POPA

Întocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINE?CU

Red:D.v../ 3ex./27.O6.2019 - prezentul aviz a Iost poslat pe site-ul PMB
httpJfww-w.pmb.ro/institulii/pijmad&directji/direcţia mediulavize artod in consultare/avize aóori in consultare.php
pe data de

2& [Ur 2Qţ9
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PRIMĂRIA MUNICIMULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

— solicită

Nr. 1732822137521 ULIUL 7U1!

Către : SC RNB INSTAL CONSTRUCT SRL - prin
ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicü nr 44, sector 2

Referitor Ia Iucrarea: Extindere reţea de distńbuţie a gazelor naturale i branamente pe
str Baia de Aramă .şi pe terenuńle cu lE 2308060, IE 216229, IE 216233, IE 216230
(str Baia de Aramă nr. 1), sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1732822106.05.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 3752107.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale i branamente pe
str Baia de Aramă i pe terenurfle cu lE 2308060, lE 216229, lE 216233, IE 216230,
sector 2", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a
planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notiflcării nr, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de coordonare reţele edilitare avizul
favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verif]cării efectuate pe teren în
data de 13.06.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de
llOm, astfel:

• din conducta existentă în carosabilul str, Baia de Aramă Ia Iimita de proprietate
din partea dreaptă, prin carosabilul str, Baia de Aramă, până Ia aproximativ lOm
faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţfl.

• se avizează execuţia a 3 branamente.
• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
În urma analizării dosarului, în conformitate cu 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 modiflcare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaletare.

Prezentul aviz de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECU
Simona-Mariana P $IÇBIt'U Q

VIj3j0

J)
! ‘?LLdIO"'-

Red:P.R.J3ex.-27.06.2019 - pre entul aviz a fost postat pe site-uI PMB
pe data de
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Şef Sewiciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCUĹ
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PRIMĂR]A MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 romania2Ol9.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

tZWL lDl!

Către : SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA SA - prin

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligratîei nr. 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşament electric pentru imobilul situat pe Intrarea Gheorghe
Vâlceanu nr ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1733287/06.05.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 3756/07.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării. „Branşament electric pentru imobflul situat pe ĺntrarea Gheorghe
Vâlceanu nr 4, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării
nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de
ADP sector 1, avizul Ministerului Culturü nr. )‘ vă comunicăm că, în urma
verificării efectuate pe teren în data de 25.06.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa
subteran, pe o Iungime de 15m, astfel:

• din stâlpul existent în trotuarul Intrării Ghe. Vâlceanu din dreptul imobilului cu
nr. 5, subtraversează Intrarea Ghe. Vâlceanu, continuă prin trotuarul nr. pare
Intrării Ghe. Vâlceanu, până Ia aproximativ 5m faţă de Iimita din partea dreaptă a
proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizărfl dosarului, în conformitate cu 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 emíterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitărfl revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriui Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaleta re.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXEÇLIIJY Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Simona-Maria -‘öĘ. Daniela VOINESCU (

o Intocm;t:
SCA

Red:P.R./3ex.-27.06.201 9 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
po data de

Iai 4

Nr. 173328713756/
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PRIMĂRIA MUNCIflULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

f9Ţ(PJYP2Q)%.!Y

Nr. 1732870137601 ĐlWL1h
Către SC AVI PROD GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura
PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. E(ectronicii nr 44, sector 2

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobUul situat pe str. Poeziei
nr $ sector Z Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia RM.B, cu nr 1732870/06.05.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 3760/07.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Poeziei nr. 5,
sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr ‚ a planurilor
anexate şi Memoriului tehnic1 Clasarea Notiflcării nr, emisă de Agenţia
pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele
ediljtare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, În urma verificării
efectuate pe teren în data de 13.06.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa
subteran, pe o Iungime de 4m, astfel:

• din conducta existentă în carosabilul str. Poeziei, perpendicular, până Ia
aproximativ 5m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii.
în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

In urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiutui Bucureşti, vă facem
cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterU prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECU
SimonaMarianA*%

j‘;
tl(v

Red:P.Rflex.-27O6.201 9 - prezentul aviz a fost postai pe site-ul PMB ?
pe data de

iai .4

Şef Serviciu AWze şi Acorduri
Daniela VOINES,Ç

Întocmit:
¶4PARASCA
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PRMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

Către : SC SIMCO INTERNATIONAL IMPEX SRL
Str Leordeni nr 90 B, Ploie$1 Leordeni, jud. Ilfov

Spre ştiinţă: P55 — Direcţia Generală Operaţiuni - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi
Parcuri - Str. Fabrica de Chibńturi nr 9-11, sector 5

Referitor Ia Iucrarea: Alimentare cu energie electdcă a imobflului cu adresa
.şos. Alexandńei nr ‚ spaţiu comercial, sector 5, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1732933/06.05.2019 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr. 3763/07.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea
Iucrării: „Alimentare cu energie electrică a imobiluĺui cu adresa os. Alexandriei nr. 86-88, spaţiu
comerciaĄ sector 5', conform documentaţiei depuse (C.U. nr. a
planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de coordonare reţele edilitare,
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu favorabil emis
de ADP sector 5), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de
19.06.2019, s-a constatat că iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 69m, astfel:

• din PTZ 2600, prin trotuar, parcajul adiacent PTZ 2600, continuă prin aleea de acces,
până Ia noua CS amplasată Iipit de bloc p 24 din os. Alexandriei nr. 86 (spate bloc).

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
în urma analizărU dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele

de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 vă facem cunoscut avizul
favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării
revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finaiizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Este interzisă reducerea suprafeţelor đe spaţiu verde prin betonarea

platbandelorÍpastilelorÍalveolelorÍsuprafeţelor de spaţiu verde.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art 4, lit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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 EXECU%W=
SimonaMarianaĘ5T'Ą

-ţ Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VO1NESCU

Intocm,t:
EpARĄSCA

Red:RR./3ex.-27.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB ‘ľ0
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PRIMĂRIA MUNICIRULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU
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Nr. 1733675! 3835! ÜLWL LU

CĂTRE,
E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C. ELECTROCONS PROIECT S.R.L.

Spre ştiinţă:
PRIMARIA SECTOR 3 BUCURETI
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE
Intr. Odobesti nr.5-7, sector 3, Bucuresti

Referitor Ia
PotauIui

Iucrarea: ‘Alimentare cu energie
sector 3, Bucure$i"

Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. prin S.C.
ELECTROCONS PROIECT S.R.L. înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1733675/07.05.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.3835/08.05.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind
executarea Iucrărü:" Alimentare cu energie eiectrică a imobilului din str. PotauIui nr.
sector 3", vă comunicăm următoarele:

1. Contorm documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din
06.12.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu
justificativ, Fiă de soluţie nr, emisă de E-distribuţie Muntenia, Aviz
nr.11/15.01.2019 emis de Primaria Sector 3, Aviz de traseu nr. emis de Direcţia
Servicii Publice din cadrul Primăriei Sector 3, Clasarea notificării nr emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, plan de coordonare avizat de administratorii reţelelor
tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), Iucrarea constă în:

realizare extindere reţea electrică prin interceptarea cablului distribuitor de lOkV
(între PT 4218 — PT 2089) existent pe strada dintre nr postale i racordare Ia
acesta în sistem intrare-iesire a două cabluri electrice ce vor fi pozate pe un traseu conform
planului anexă Ia Certificatul de Urbanism, prin trotuarul din str. PotauIui — bloc ANL, drum de
acces dintre imobilele cu nr. ‚ apoi va continua prin trotuarul nr. FotaIe pare, va
traversa carosabilul străzii PotauIui în dreptul imobilului cu nr, i va alimenta postul de
transformare nou ce va fi amplasat Ia Iimita de proprietate a imobilului alimentat. NouI PT nu face
obiectul prezentului document. Lungimea traseului reţelei electrice propuse va fi de 120 m- pe
domeniul public. Lucrările de pozare a reţelei propuse se vor executa în anţ deschis realizat prin
săpătură.

Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 27.06.2019 s-a constatat că în
traseului canalizaţiei eiectrice propuse nu există spaţii verzi, arbori sau arbusti.

urma analizării documentaţiei depuse i a verificărilor din teren, în conformitate cu
nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţhlor verzi de pe teritoriul
Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrării menţionate.

electrică a imobilului din str.

2.
proximita!ea

In
H.C.G.M.B.
Municipiului
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În baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de toaletare, iar Ia
finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerH terenului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate În Certificatul de
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti Împreună cu
planul anexă i în baza planului de coordonare depus Ia documentaţie.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de Începerea execuţiei Iucrării.

Beneficiaru!, respectiv executantul Iucrărilor sunt răspunzători de execuţia Iucrărilor,
precum i de respectarea condiţiilor din prezentul aviz.

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 spaţHlor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-M ria a POPA

Întocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

Red:Dv../ 3ex./28.Q6.201 9 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
httpi/.pmb.ro,insUtuţii/pńmarialdirectjijdjrectja mediu/avize arboń in consultare/avize arbod in consultare.ohD
pe daia de
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PRJMĂRIA MUNICIRULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul PoIigraŰei nr. 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Extindere reţea de distribuUe a gazelor naturale i branamente pe
str. 16 Februaruie, sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1734183/08.05.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 3946/09.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale i branamente pe
str. 16 Februaruie, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile

individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 13.06.2019, s-a constatat că
Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 31m, astfel:

• din conducta existentă în carosabilul str. 16 Februarie, pe partea imobilelor cu nr.
pare, prin carosabil, sulfaversează str. 16 Februarie, până la aproximativ 3m faţă de
Iimita din partea stângă a proprietăţii (imobilul nr. din str. 16 Februarie).

• fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane. Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. ln timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor 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, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis in baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma veriflcărilor ulterioare (24 luni de Ia finalizarea
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

swl tçt
•Ůj

Nr. 1734183/3946/ ULIUL LUId

Către SC GINICON SRL
Str Modestiei nr 62, sector 1
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat aI
execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi ob(igaţia
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială,
inclusiv plantare iarbălgazonlgard viu.

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea
platbandelorlpastilelorĺalveolelorlsuprafeţelor de spaţiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va f] sancţionată
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, art4, Iit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrisare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şî Acorduri
Daniela VOINESCU

!ntocmit:
ţanaPARASCA

28/04
Z&ýg
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞfl oąinniq2O15.u
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 1734181 139471 02.IUL 701

Către : SC GINICON SRL
Str. Modestiei nr 62, sector 1

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Brnnşament de gaze naturale pentru imobdul situat pe os. ChUUei
nr. ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1734181/08.05.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 3947/09.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobHul situat pe os. Chitilei
nr. 261 A, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notif]cării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile

individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia
Străziior), vă comunicăm că, în urma veriflcării efectuate pe teren în data de 13.06.2019,
s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 13m, astfel:

• din conducta existentă în carosabilul os. Chitilei, perpendicular, pánă Ia Iimita din
partea stângă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizării dosarului, în conformitate cu 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială,
inclusiv plantare iarbă/gazon.

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea
platbandelor/pastilelor/alveolelorlsuprafeţelor de spaţiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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 EXECUIłV
Simona-Maria ) Şef Serviciu Avize şi Acorduri

DamtaVOINESç

- şPARASCA
Red.P.R.ĺ3ex. 27.06.2019 prezeilZiJz a fost postat pe site uI PMB

pe data de
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DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 1734428 139531

CĂTRE,
E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L.

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 2
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
os. Electronicfl nr.44, sector 2, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: ‘Äiimentarea cu energie electrică a imobflului situat pe str.
Barbu Mumuleanu r - — sector 2, Bucureşti"

Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. prin Domnul NĂSTASE
CLAUDIU-DANIEL — împuternicit aI S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L., înregistrată Ia
P.M.B. cu nr1734428/08.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.3953/09.05.2019, prin care se
solicită emiterea avizului privind executarea Iucrării:"Alimentarea cu energie electrică a
imobilului situat pe str. Barbu Mumuleanu nr. 17, sector 2': vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.5818"M" din 26.03.2019 emis
de Primăria Sector 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de vânzare-cumpărare aut.
cu r Memoriu tehnic, Fi$ de soluţie i 03.10.2018 emisă de E
distribuţie Muntenia, Clasarea notificării r emisa de Agenţia pentru Protecţia
Mediului Bucuresti, avize individuale emise de aaministratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de
încadrare în zonă, împuternicire), Iucrarea constă în:

- realizare racord electric nou prin montarea a două cabluri electrice de JT tip
DC4146/%X, 3x150+95N, care se vor mansona la cablul de joasă tensiune existent în trotuarul
nr. impare din dreptul proprietăţii alimentate. Traseul de pozare a cablurilor propuse va fi din
trotuar până Ia firida de distribuţie, contorizare i protecţie ce va fi montată pe proprietatea
beneficiarului, Ia Iimita de proprietate stânga. Lungimea traseului va fi de 3m, din care 1 m pe
domeniul public. Trotuarul în Iocul de manonare are 2,4m, ia Iăţimea săpăturii anţuIui de pozare
a cablului electric va fi de 0,4 m.

2. Urmare a verificărü efectuate pe teren în data de 20.06.2019 s-a constatat că în
proximitatea traseului canalizaţiei electrice propuse există plantat în aliniamentul stradal din
proximitatea Iucrării, un ex. Tilia sp.(tei) cu diametrul trunchiului 50 cm, h=8-lOm. Arborele este în
declin bioiogic (scorbură profundă la bază).

In urma analizărü documentaţiei depuse i a verificărilor din teren, în conformitate cu
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţhlor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei Iucrării
menţionate.

Rd Ppnin Riçhptn nr 47 nrwl nnstal flĺ11lR spnlnr5 Ructjrnsţi. Rnmánia I i I I



În execuţia Iucrărilor se vor respecta următoarele condiţii:
- În proximitatea arborelui menţionat, săpătura se va executa manual sau

utilizând o tehnologie adaptată condiţflior din teren care să nu distrugă sistemul
radicular aI materialului dendrologic.

- În timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturiior (executate manual) ia ceI puţin 1 m — 1,5
m faţă de arbori/arbuşti, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de
amplasare.

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor
materiale în jurul arboreiui sau rănire&ruperea ramurilor prin manevrarea utiiajelor din
dotare.

- Este interzisă diminuarea suprafeţei de spaţiu verde prin reducerea suprafeţei
alveolei din aliniamentul stradal.

In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de toaletare, iar Ia
finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Cedificatul de
Urbanism nr.58/8"M' din 26.03.2019 emis de Primăria Sector 2 Bucureşti împreună cu planul
anexă, - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută in traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitărü revizuirfl acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul sunt răspunzători de execuţia Iucrărilor, precum ęi de
respectarea condiţiilor din prezentul aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform arL4, Iit. b) din
Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normeior de protecţie a spaţiilor verzi
de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de vaiabilitate 1 an de ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

SimokFl4 PQPA

flV ž
<t &•• Întocmit,

-- ef Serviciu Avize i Acorduri
Daniela VOINESCU

?Oţç
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pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2űWeu

liUL lü\
Către : SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SA
Bd. Mărăe$I nr. 28, bL 1, sc. 1, et. Z ap. 7, sector 4

Spre ştiinţă: PS3-DADP - SeMciul Administrarea Domeniului PubIic - Intrarea Odobeti
nr. 5-7, sector 3

Referitor Ia Iucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale i branamente pe
str Vitioara nr ‚ sector 3, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1734852/09.05.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 4040110.05.2019, prin care solicitaţi avizul de speciafltate privind
executarea Iucrării: „ Extindere reţea de disĺdbuţie a gazelor naturale i branamente pe
str. Vitioara, sector 3", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notiflcării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de coordonare

reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de
traseu emis de PS 3), vă comunicăm că1 în urma verificării efectuate pe teren în data de
19.06.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 17m, astfel:

• din conducta existentă în carosabiiul str. Vitioara, în dreptul imobilului cu nr 126,
continuă prin carosabilul str. Vitioara, până Ia aproximativ lm faţă de iimita din
partea stângă a proprietăţii.

• În vecinătate nu există arbori plantaţi în a)iniament.
In urma analizării dosarului, în conformitate cu 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 menVonate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
soiicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei ucrărHor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an đe Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUT ‘J
Simona-Mariana

Red:P.R.I3ex.-28.06.201 9 prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB ?pe data đe

Nr 1734852/4040 i

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Intocmit:
ExanaPRASCA

Bd. Regina Disabeta nr 47, taI O513, sed 5, Buaireş, Rnânia IłŮoI JJ*



PRIMĂRIA MUNICIRULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

Către : SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL
Aleea Marius EmanoU Buteică nr. 18-20, sector 3

Spre ştiinţă: PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public - Intrarea OdOb&tI
nr 5-7, sector 3

Referitor Ia Iucrarea: Extindere reţea de distdbuţie a gazelor naturale i bran.şamente pe
Aleea Vasfle GoIdi i pe spaţiul verde bloc M 43 (branament imobfluí nr din Aleea
Barajul Rovinaä), sector 3, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B, cu nr 1738355/21.05.2019 şi la
Direcţia de Mediu cu nr. 4649/22.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării:,r Extindere reţea de distńbuţie a gazelor naturale $ branamente pe
Aleea Vasfle GOIdI si pe spatiul verde bîoc M 43, sector 3", conform documentaţiei depuse
(C.U. nr. ‚ a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea
Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucurefl, PIan
de coordonare reţele edilitare, Avizelelacordurile indMduale ale deţinătorilor de reţele
edijitare, aviz de traseu emis de PS 3), vă comunicăm că, în urma vehficării efectuate pe
teren în data de 26.06.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o
Iungime de 75m, astfel:

• se cuplează în conducta existentă în trotuarul aferent blocului M 43 din Aleea Vasile
GoIdi, subtraversează Aleea Vasile Goidis, continuă prin carosabilul/trotuarul Aleii
Vasile Goldis, până la aproximativ 2Dm faţă de limita din partea stângă a proprietăţii
nr 1 din Aleea Barajul Rovinari.

• fără afectarea vegetaţiei existente în spaţiul verde aferent blocului M 43 din Aleea
Vasiie Goldis din vecinătatea traseului Iucrării.
În timpul executărU acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor de 1 m—1 .5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţeĺe edilitare
subterane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. În timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
aitor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramuriior arborilor 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 in timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular aI acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Nr. 1738355/4649!
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Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI

metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii

meteo nefavorabile.
Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea

Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii

eventualelor prejudicfl produse prin prăbuşirea acestora.
Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat aI

execuţiei Iucrărilor menţionate.
Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia

solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.
La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea

pIatbandelorIpastiIeIorIaIveoIeIor/suprafeeIor de spaţiu verde.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, arL4, Iit.b.

Menţionăm că în baia acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau

toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

Şef Sewîciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

&

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

28ţu,y 2019

Red:P.R.ĺŞex.-2806.2019 - prezen(ut avÍz a (cş( pastat pe síte-uI PMS
• pe data đe

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA
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PRIMARIA MUNIPIULUI BUCUREŞI1 rofflaflţa2pl?.eU
DIRECŢ1A DE MEDIU

Nr. 1739314/4722/ LL 1\%

CĂTRE,
E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L.

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei, nr.4 sector 2, Bucuresti

ADMINISTRAŢIA STRĂZILQR BUCURETI
Strada DomniţaAncuţa nr.1, sector 1, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: ‘Älimentarea cu energie eiectrică a imobiiului situat pe str.
Horaţiu nr. sector 1, Bucureşti"

Ca urmare a cererii depuse de E-D1STR1BUT1E MUNTEN1A S.A. prin Domnul NĂSTASE
CLAUD1U-DANIEL — imputernicit aI S.C. BEST ELECTROPRO1ECT S.R.L., inregistrată Ia
P.M.B. cu nr.1739314/22.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4722/23.05.2019, prin care se
solicită emiterea avizului privind executarea Iucrării:"Alimentarea cu energie electrică a
imobflului situat pe str. Horaţiu nr ‚ sector 1' vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din
11.12.2018 emis de Frimăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de
vânzare-cumpărare aut. cu nr. • Memoriu tehnic, de soluţie nr.

emisă de E-distribuţie Muntenia, Aviz nr. emis de
Administraţia Străzilor Bucureti, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia
Domeniului Public Sector 1 Bucuresti, Clasarea notificării nr, emisă de Agenţia
pentru Protecţia Mediului Bucuresti, plan de coordonare avizat de administratorii reţelelor
tehnico-edilitare, plan de incadrare în zonă, împuternicire), Iucrarea constă in:

- realizare racord electric nou prin montarea unui cablu electric de joasă tensiune tip
DC 4146/5X, 3x150+95N, pe un traseu în Iungime de 65 m, pe domeniul public. Traseul reţelet
eiectrice pornete de Ia cutia de distribuţie i secţionare CD 220 existentă in trotuarul nr. postale
pare din str. Mircea Vulcănescu (adiacent imobilului cu nr cadastral )‘ va continua prin
trotuarul nr, pare din str. Mircea Vulcănescu, va subtraversa str. Horaţiu prin foraj orizontal, apoi
va continua prin trotuarul nr. potaie impare din str. Horaţiu, până în dreptul imobilului cu nr.13 din
aceeai stradă, Ia FDCP-uI ce va fi amplasat în incinta proprietăţii, ia Iimita de proprietate dreapta.
CabIuI electric va fi pozat ia adâncimea de 0,9 m, în anţ reaiizat prin săpătură cu Iăţimea de 0,4
m (în trotuar) i prin foraj orizontal Ia subtraversare.
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2. Urmare a verificărü efectuate pe teren în data de 20.06.2019 s-a constatat că în
proximitatea traseului canalizaţiei electrice propuse există plantat în aliniamentul stradal din
trotuarul str. Mircea Vulcănescu nr. pare, un ex. Fraxinus sp.(frasin) cu diametrul trunchiului-60

cm, h=8-iOm. Trotuarul nr. postale pare are Iăţimea de 1,5 m.
In urma analizării documentaţiei depuse i a verificărilor 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
menţionate.

In execi4ia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii:
- In proximitatea arborelui menţionat mai sus, săpătura se va executa utilizând o

tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI materialului
dendrologic.

- În timpul Iucrărilor, se vor Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin
menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia ceI puţin 1 m — 1,5 m faţă de arborele din
proximitatea traseului, conform SR 8591/1997 edilitare subterane, Condiţii de ampiasare.

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului rezultat din săpătură,
depunerea altor materiaĺe în jurul arborelui sau rănire&ruperea ramurilor prin manevrarea
utilajelor din dotare.

In cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic poate fi
pus în pericol de prăbusire prin dezrădăcinare, situaţie in care nu suntem răspunzători de
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Oacă Ia verificările
ulterioare (12 Iuni de Ia finalizarea Iucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului
dendrologic aflat pe traseul IucrărH, aveţi obligaţia inlocuirfl exemplarelor uscate şi suportarea
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

- Este interzisă diminuarea suprafeţei de spaţiu verde prin reducerea suprafeţei
platbandei din aliniamentul stradal.

In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de toaletare, iar Ia
finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea śníţială.

Prezentul aviz este emis in baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de
Urbanism nr. 11.12.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu
planul anexă - vizat spre neschimbare, precum i in baza planului de coordonare avizat i este
valabil numai in prezenţa avizului emis de Ministerul Culturii i Identităţii Naţionale.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrărü uíterior emiterii acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitărH revizuirH acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul sunt răspunzători de execuţia Iucrărilor, precum i de
respectarea condiţiilor din prezentul aviz.

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 đata emiterii.

POPA

Intocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela
VOINES?.Lk_

Red:D.v.J 3ex./27.06201 9 - prezontul aviz a fost postat pe site-uI PMB
httpi/wpmb.ro/instjtuţií/primarjaJdjrectjj/direcţja mediaíavize arboń in consultare/avize arcg $j&onsultare.ohP
padatade h Zojg
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PR]MĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 çq2C)%.ęp
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 1741564,174194815220,52331 Đ1IUL żW

Către : SC APA NOVA SA
Str. Tunaň nr 60 A, clădirea Stefan cel Mare, eĹ 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1

Referitor Ia lucrarea: Redimensionare branament de apă potabilă i execuţie racord de
canalizare Ia imobilul din Bd. Mihail Kogălniceanu nr ‚ sector 5, Bucureşti

Referitor Ia cererile dvs., înregistrate Ia P.M.B. cu nr. 1741564/30.052019,
1741948/30.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5220/31.05.2019, 523331.05.2019, prin
care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării: „Redimensionare bransament
de apă potabilă şI execuţie racord de canalizare Ia imobilul din Bd. Mihail Kogălniceanu
nr. 53, sector 5", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a
planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor
de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor, avizul Ministerului Culturii
nr. )‘ vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de
26.06.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 7m
(branament) + 8m (racord), asťel:

• din conductele existente în carosabilul Splaiului Independenţei, perpendicular,
până Ia aproximativ 2m i 5m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii.

• vechiul branament se va desf]inţa.
• în vecinătatea traseului Iucrărfl nu există arbori plantaţi în aliniament.
b urma analizării dosarului, în conformitate cu HC.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiutui Bucureşti, vă facem
cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modiflcare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXE
Simona-Maria ŞefSewicîu Avize şí Acorduri

Daniela VOINESCU

Întocmit:
ExpQna,PARASCA

Red:P.R./3ex.-27.062019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
• pe data de

1:
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PRJMĂRIA MUNICIRULUI BUCUREŞfl romania2Ol9.eu
DIRECTIA DE MEDIU

O1JUL M

Către : SC BEF LIGHT ENERGY SRL — prin — solicită ridicarea
exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Extindere reţea &ectrică pentru alimentare cu energŕe electńcă a
imobilului cu adresa os. Grozăveti nr ‚ sector 6, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1745007/11.06.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr 5585/12.042019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Extindem reţea electńcă pentru alimentare cu energie eĺectńcă a
ŕmobflului cu adresa os. Grozăveşti nr 54 F, sector 6", conform documentaţiei depuse
(C.U. nr. ‚ a planurilor anexate şi Memoriu lui tehníc, Clasarea
Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de
coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare,
aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma veriflcării
efectuate pe teren în data de 19.06.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa
subteran, pe o Iungime de 210m, asťel:

• din PT 889 existent în incinta imobilului individualizat prin nr. cadastral 219999, va
subtraversa imobilul sus menţionat, continuă prin trotuarul os. Grozăvesti pe partea
nr. pare, apoi prin terenul imobilelor individualizate cu nr. cadastral 208587, 220000,
206738, până în dreptul imobilului alimentat, prin incinta acestuia, până Ia noile
FDCP-uń încastrate în interiorul clădirii.

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament i spaţiu verde.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor

minime faţă de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997
Reţele edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului iucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. b timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor 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, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

Nr. 174500715585/
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Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirfl exemplarelor uscate şi suportarea contravalorfl
eventualelcr prejudicH produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat aI
execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice mođiflcare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La fînalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială,
inclusiv plantare iarbălgazon.

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea
platbandelorlpastilelorlalveolelorlsuprafeţelor de spaţiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, Iitb.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an đe la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-priana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂTRE,

prin
S.C. TENNIC INSTAL GRUP S.R.L.

Referitor Ja Iucrarea: “Branament de apă potabilă şi racord de canaiizare pentruimobflul din str. Đâmbului sector 4, Bucuťeşti"

r
Ca urmare a cererii depuse de S.C. TEHNIC INSTAL GRUP S.R.L, pentru POPAHORIA CIPRIAN, inregistrată ia P.M.6. cu nr.1742311/03.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cunr.5301i04.06.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executareaIucrării:'Bransament de apă potabüă şi racord de cana!izare pentru imobiżu! din str.Dâmbului nr.90 sector 4,: vă comunícăm următoarele:
1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.1057149257 ďn1210.2018 emis de Primăria Sectoriilui 4 Bucureşti împreună cu pianul anexă, Contract devânzare autentificat sub nr. 6, Memoriu justificativ Aviz tehnic definitiv nr05.11.2018 emis de Apa Nova, Aviz de traseu nr. / 15.05.2019 emis deDírecţia Gospodărire Locală — din cadrui Primăriei Sector 4, Aviz nr. 20/M /2018 emis deMinśsterui Culturii ęi Identităţii Naţiona$e, Clasarea notificării nr d17.1 0.2018 emisă deAgenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, avize individuale emise de administratoriireţe!elor tehnico-edilitare, plan de incadrare în zonă), Iucrarea constă in:

- realizare bransament de apă prin montarea subteran a unei conducte din polietilenă cu Dn4Omm i Iungime de 8m, care se va racorda la conducta de apă potabilă din PEID De 125mm, existentă în carosabilul din str. Dâmbului. Traseul de pozare a conductei de apă se varealiza prin subtraversarea parţială a carosabilului i trotuaruiui până la căminul debranament ce va ti reaiizat in incinta mobilului, la max. 2m de Iimita de proprietate cudomeniui public.
- realizare racord de canahzare executat din tuburi PVC 1 60x4,7 mm SNB, cu Iungimeade 6 m, care va fi Iegat Ia canalizarea publică de canalizare cu De 315 mm existentäcarosabilui din str. Dâmbului. Traseui de pozare a racordului de canalizare va subtraversacaraosabiiui i trotuarul până Ia căminui de racord ce va fi amplasat în incinta imobilului, Iamax. 2m de limita de proprietate cu domeniui public. Lucrările de pozare a branamentuIui deapă potabilă i a racordului de canal se vor realiza prin foraj orizontal dirijat.

2. Urmare a verificărb efectuate pe teren în data de 02.07.2019 s-a constatat că pe
!raseul Iucrărilor nu există spaţii verzi, arbori sau arbusti.
In urma analizării documentaţiei depuse i a verificărilor din teren, ín conformitate cuH.C.G.M.B. nr.304/2009 privknd aprobarea Normeior de protecţie a spaţiilor verzi de peteritoriul
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabii execuţiei iucrării menţionate.In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau đe toaietare, iar la finalizareaIucrărü aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
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Prezentui aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de

Urbanism nr. 1057/49257 din 12.10.2018 emis de Primăria Sectorului 4 Bucureşti impreună cu

planul anexă - vizat spre neschimbare i este valabil numai in prezenţa avizului Ministerului

Culturii i Identitâ ţii Naţionale privind execuţia acestei lucrări.
Pentru orice modificare apărută in traseul lucrării ulterior emiterh acestui aviz, aveţi

obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.
Beneficiarul, respectiv executantul sunt răspunzători de execuţia lucrărilor, precum i de

respectarea condiţiilor din prezentul aviz.
Nerespectarea ceior menţionate în prezentui 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 Bucurefl.
Prezentul aviz are termen de vaiabflitate 1 an deJa data emiterii.

DIRECTQR EXECUTIV,

na POPA

Intocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

Re&DV.J 3exJOl .07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe sile-ul PMB

httr]tw.omb.ro/instvtü/primaria/directiUdirecUa madĺwavize arbori in consultar&avize arbod in consulţere.oho

pedaţa de

Bd. Rra ELsčbem nr 47. d ştal G513. seor 5, Btareşt, Rin
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCURE$TL.
Direcţia de Mediu

Ü& 10Ł 2019

Către:-SC TRACON SRL
SpIaiuI Unirű nr. 16, Muntenia Business center, et. 8, 810-812, sector 4

- Direcţia Generală đe Infrastructură — Direcţia Urmărire Lucrări Mari de
Infrastructură

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1
ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr 4, sector 1

o Referitor Ia Iucrarea: Lărgire şos, Fabrica de Glucoză între Calea Floreasca .i os.

Q
Petricani — descărcarea reţelei de canalizare pluvială — prin Calea Floreasca în Lacul
Floreasca i .şos. Petricani în Lacul Plumbuita, sector 1 .şi 2, Bucureşti

Referitor la adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1728778/16.04.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 3139/17.04.2019, completată cu documentaţia înregistrată Ia
P.M.B. cu nr. 1737305/16.05.2019, 1746766/14.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.
4341/17.05.2019, 5776/18.06.2019, prin care solicitaţi aviz de specialitate privind
defriarea punctuală a arborilor ce împiedică executarea IucrărU: “Lărgire os. Fabrica de
Glucoză între Calea Floreasca i os. Petricani — descărcarea reţelei de canalizare
pluvială — prin CaIea Floreasca în Lacul Floreasca .i .şos. Petricani în Lacul PlumbuUa,
sector 1 i 2", cf, CU din 04.12.2017 i Autorizaţiei de construire nr.

din 14.09.2018, vă comunicăm următoarele:
1) In urma analizării documentelor existente Ia dosar:

- cerere
- Avizul Direcţiei de Mediu nr. 3195,9310/1620047,1662411(12280/1582198) din
data de 08.10.2018

Q - Protocol de plantare nr, 26 din data de 21.07.2018, emis de ADP sector 1

O - Ordin administrativ de începere aI Iucrărilor .10.2019 cu data de
29.10.2018, emis de PMB;
- Autorizaţia de construire ‘din 14.09.2018, însoţită de planurile anexă
vizate spre neschimbare, emisă de PMB;
- Planurile Releveu — poziţia copacilor aflaţi pe traseul conductei de descărcare în
Lacul Floreasca — pIana 1 i 2, scară 1:300;
- Adresa ‘/OtWtOĺS emisă de Direcţia Generală de Infrastructură — Direcţia
Urmărire Lucrări Mari de Infrastructură — PMB;
- Foto vegetaţie.

2) a verificării în teren din: 22.05.2019.
3) conform prevederilor Legii nr. 2412007 privind reglementarea şi administrarea

spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi a
celor din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm următoarele Iucrări:
Defriare:
Pe amplasamentul viitoarei Iucrărfl

- 2 ex. arbori O 25cm, h lOm — uscaţi 100%

I:ľ,I iiI
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- 10 ex. Platanus sp. (platan) O lEcm, h 5-Gm, din care lex. uscat 100%
- 8 ex. Carpinus betulus (carpen) o 25-3Ocm, h 6-lOm, din care lex. este tritulpinai

i 2ex. bitulpinali
- 1 ex. Catalpa sp. (catalpă) bitulpinală, h lOm
- 1 ex. Acer sp. (arţar şi paltin) O 3Ocm, h lOm
- 1 ex. Prunus pissardii (corcoduş roşu) multitulpinal, h 5-6m

Transplantat:
Pe amplasamentul viitoarei lucrării

- 19 ex. Platanus sp. (platan) plantaţi recent (toamna anului 2018)
Lucrările avizate de defrişare şi scoatere a rădăcinilor arborilor se vor executa prin

grija proprietarului/administratorului Iegal aI terenului cu o firmă abilitată, evacuându-se
masa lemnoasă i preluarea materialului lemnos rezultat, pentru a nu bloca căile de
acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţfllor din jur.

Precizăm că proprietarul/administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de
siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei
lucrărilor, privind respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, În
caz contrar aplicändu-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în
compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 23ex. Acer
platanoides, cu balot de pământ, circumferinţa tulpinhi de 18-2Ocm, înălţime 3,5m-
4m, Îfl aliniamentul din Bd. Poligrafiei respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi
reţele de utilităţi, În perioada optimă de plantare din toamna anului 2019, respectând
Protocolul de plantare nr. 49 din 07.06.2019, încheiat intre ADP sector 1 i Asocierea
Tracon SRL — Straco Grup SRL — Primacons Grup SRL, prin liđer SC TRACON SRL.
Lucrările đe întreţinere vor fi asigurate de Asocierea Tracon SRL — Straco Grup
SRL — Primacons Grup SRL, prin Iider sc TRACON SRL timp de 12 Iuni de la
finalizarea lucrărilor de plantare.

Transplatarea celor l9ex. arbori tineri, se va realiza de către Ađministraţia
Domeniului Public sector 1, în perioada imediat următoare, în aliniamentul din c&ea
Floreasca, cu obigaţia întreţinerii şi prinderii a materialului dendrologic transplatat
într-un număr cât mai mare.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, aveţi
obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren a
plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. ađ, 4 din aceIaşi act
normaUv.

In timpul lucrärilor de defrişare şi scoatere a rădăcinilor arborilor se vor Iua măsuri
de protejare a materialului dendrologic din vecinătate, se va evita depunerea pământului
sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănireairuperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare : 23ex. arbori din care 3ex. uscate 100%
Transviantare: l9ex. arboripĺantaţi recent

‘TIV, Şef Serviciu Avize şi Acorduri
2PA Daniela VOJNESCU

Intocmit:
ExpgnaĐĂRASCA

Red:P.RJ5ex./2Q6.2d19 - prezentul aviz a tost postat pe site-uI PMB
pe đala do
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PRIMĂRJA MUNIGPIULUI BUCUREŞ11 rornpniP2O).eu
DIRECŢIA DE MEDIU

r

CĂTRE,
S.C. GRID SITAL S.R.L.
Str. Steluţei nr. 11, sector 1, Bucuresti

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA STRAZILOR BUCURETI
Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureti

Referitor Ia Iucrarea: “Racordare Ia reţeaua de distribuţie gaze naturale, Iucrări
executate atât în domeniul public cât .şi în domeniul proprietate privată .şi execuţia
unui ů i branamente în domeniul proprietate privată, în str. Salubrităţii,
sector 1"

Ca urmare a cererii depuse de S.C. GRID SITAL S.R.L., înregistrată Ia P.M.B.
cu nr.1733307/06.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.3757/07.05.2019, prin care se
solicită emiterea avizului privind executarea IucrărU: “Racordare Ia reţeaua de distribuţie
gaze naturale, Iucrări executate atât în domeniul public cât i în domeniul proprietate
privată $ execuţia unui nr. de 5 branamente în domeniul proprietate privată, în str.
SalubrităţiĄ sector 1", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr I
S emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu pianul anexă,
Contract de vânzare cumpărare —copie, autentificat cu nr. ‚ Incheierea de
intabulare nr. ‚ Autorizaţie de construire nr. din
07.04.2015 emisă de Primăria Sector 1 Bucureti privind execuţia Iucrărilor de construire
a unui ansamblu de construcţU, Aviz tehnic de racordare Ia sistemul de distribuţie gaze
naturale nr. i Soluţie de acces nr, emise de
Distrigaz Sud Reţele, Memoriu justificativ, Aviz de traseu nr. emis de
Administraţia Străzilor Bucuresti, Aviz nr emis de CTC- PMB,
Clasarea notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureti, avize individuale emise de deţinătorfl reţelelor tehnico-edilitare, plan de
încadrare în zonă), Iucrarea constă în

realizare extindere reţea de distribuţie gaze naturale RP Dn 63mm
existentă în carosabilul din str. Salubrităţii, prin montarea unei conducte subterane din PE
100 SDR11 Dn 9Omm, cu Iungimea totală de 170m ( 5 m în domeniul public- str.
Salubrităţii i 165 m în teren proprietate privată aparţinând imobilului cu nr.49 din str.
Salubrităţii). Conducta de gaze nou proiectată se va poza subteran Ia 2,75 m de Iimita
dreapta a proprietăţii, conform plan anexă Ia Certificatul de Urbanism nr.

emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti;
realizarea unui nr. de 5 branamente de gaze naturale executate numai pe

domeniul proprietate privată a imobilului cu nr.49 din str. SalubrităţH.

IłżI
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2. Urmare a verificărfl efectuate pe teren în data de 27.06.2019 s-a constatat
că pe traseul iucrărfl executat în domeniul public nu există vegetaţie, arbori sau arbusti.

Pe terenui proprietate privată, Ia data vizitei pe teren există o singură construcţie
(tronson B), iar traseui reţelei de gaze naturale propuse este paralei cu Iimita de
proprietate dreapta a imobilului a(imentat.

In urma analizărfl documentaţiei depuse i a verificăriior pe teren, în conformitate
cu H.C.G.M.B. nr304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrării
menţionate, cu respectarea Iegislaţiei de mediu în vigoare.

Precizăm că in baza acestui aviz nu se execută Iucrări de đefrisare sau de
toaletare, iar ia finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerfl terenului Ia starea iniţiaiă.

Apflcabifltatea prezentuiui document se referă doar ia iucrăriie executate pe
domeniul public.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate in Cedificatul
de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 1
Bucureşti împreună cu pianul anexă emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu
planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterU acestui aviz,
aveţi obligaţia solicitării revizuirfl 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 spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul avĺz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Sjjnoua-Mariana POPA

Tntocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

011uL2019

Red;D.V.J 3ex./28.06.2019 - prezenlul aviz a fost poslat pe ste-ul PMB

htipl/wtrw.pmb.roMstituWipńmańaldirectji/diredja mediuiavize arboń in constŔtar&aWze arboń in Consuflare.php
pe data de

Bd. Reaina Elisabeta nr. 47. cod oostal OSCO1S. sector 5. Bucurest. Românta I i I I



PRIMARIAMUNIPiULUI BUUREŞ11 ţ'opi.anţa2q1.eu

____

DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 1732875! 3761! W. !

CĂTRE,
S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.
Strada Ghiocei nr. 11, sector 2, Bucureti

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: “Branament de gaze naturaie pentru imobflul din Str.
Volumului nr ‚ sector 1, Bucuresti"

Ca urmare a cererii depuse de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., înregistrată Ia P.M.B. cu
nr.1732875/06.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.3761/07.05.2019, prin care se solicită
emiterea avizului privind executarea IucrărH: “Branament de gaze naturale pentru imobilul din
Str. Volumului nr. ‚ sector 1", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din
25.02.2019 emis de Primăria Sector 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic,
Contract de vânzare-cumpărare aut. cu nr. ‚ Aviz tehnic de racordare Ia sistemul
de distribuţie gaze naturale nr. emis de Distrigaz Sud Reţele, Aviz de
traseu nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1, Clasarea
notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, avize
individuale emise de administratorü reţelelor tehnico-edilitare i stradale, plan de incadrare în
zonă), Iucrarea va consta mn:

- realizare branament de gaze naturale individual, redusă presiune, din PE 100 SDR
11 cu Dn 32 mm i Iungimea de 8,5 m (7,5m + 1 ‚Om reiser) i a unui post de reglare-măsurare
aferent. Branęamentul de gaze propus va fi racordat Ia conducta de gaze naturale din PE100
SDR1 1 Dn 32mm existentă în carosabilul din str.Volumului. Lucrările de pozare subterană a
branamentuIui propus se vor realiza prin săpătură, iar traseul acestuia va subtraversa parţial
carosabilul i trotuarul, din punctul de cuplare Ia conducta existentă până Ia PRM-uI ce va fi
montat Ia 0,5 m de Iimita de proprietate dreapta a imobiiului alimentat. Montarea conductei se va
realiza în anţ deschis cu Iăţimea de 0,4 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 21.06.2019 s-a constatat că pe
traseul Iucrării nu există vegetaţie, arbori sau arbusti.

In urma analizării documentaţiei depuse ş 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.

c n I I I



În baza acestui aviz nu se execută Iucrări đe defrişare sau de toaletare, iar Ia
finalizarea Iucrărfl aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este emis in baza şi cu respectarea celor specificate in Certificatul de
Urbanism nr. din 25.02.2019 emis de Primăria Sector 1 Bucureşti împreună
cu planul anexă — vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de inceperea execuţiei IucrărH.

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 spaţülor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

ziariana POPA

((

Întocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

Ř

Red:D.V../ aex.128.O6.201 9 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
htto]/www.omb.roRnstitutii/pńmad&directii/directia mediu/avize arboń in consultare/avize arbori in consultare.iMip
pe data de
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CĂTRE,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

Ţ9[aÇY)!9?9j2ęy

S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.
Strada Ghŕocei nr I 1, sector 2, Bucuresti

Spre şthnţă:
CONSILIUL LOCAL SECTQR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucuresti

Ca urmare a cererii depuse de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., înregistrată Ia P.M.B. cu
nr.1732878106.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.3762J07.05.2019, prin care se soticită
emiterea avizului privind executarea Iucrării: “Bran.ament de gaze naturale pentru imobflul din
Str Vacanţeünr ‚ sector 1", vă comunicăm următoarele:

1. Conform dacumentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. / din
04.03.2019 emis de Primăria Sector 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic,
Extras de carte funciară pentru informare CF 273863, Aviz tehnic de racordare Ia sistemul de
distribuţie gaze naturale nr.12488008/29.09.2018 emis de Distrigaz Sud Reţele, Aviz de traseu
nr. emis de Admtnistraţia Domeniului Public Sector 1, Clasarea notificării
nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucuresti, avize individuale
emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare i stradale, plan de incadrare în zonă), Iucrarea
va consta în:

- realizare branament de gaze naturale individual, redusă presiune, din FE 100 SDR
11 cu Dn 32 mm i Iungimea de 10,0 m (9,Om + 1 Om reiser) i a unui post de reglare-măsurare
aferent. Bransamentul de gaze propus va fi racordat Ia conducta de gaze naturale din PE100
SDR1 1 Dn 125 mm existentă in carosabilul din str..Vacanţei. Lucrările de pozare subterană a
branamentuIui propus se vor realiza prin săpătură, iar traseul acestuia va traversa partial
carosabilul i trotuarul, din punctul de cuplare Ia conducta existentă până Ia PRM-uI ce va fi
montat Ia 4,8 m de Iimita de proprietate dreapta a imobilului alimentat. Montarea conductei se va
realiza În anţ deschis cu lăţimea de 0,4 m.

2. Urmare a verificărfl efectuate pe teren în data de 21.06.2019 s-a constatat că pe
traseul lucrărb ‚ în trotuarul din dreptul imobiluiui aUmentat există platbandă cu iăţmea de 1,0 m
plantată cu fIori si tufă de trandafiri.

ln 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 tavorabil execuţiei Iucrării menţionate.

I tII
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SECTOR 1

Referitor Ia Iucrarea: “Branament de gaze naturale pentru
nr. sector 1, Bucuresti"

imobilul din Str. Vacanţei
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În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare, iar Ia
finalizarea Iucrărh aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială, inclusiv plantarea materialului
floricol i protejarea tufei de trandafiri în execuţia Iucrărilor.

Conform art. 1 8 alin. (5) din Legea 24 — privind reglementarea i administrarea spaţiilor
verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările i completările ulterioare, este interzisă
diminuarea spaţńlor verzi prin betonarea platbandei afectate de Iucrări.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de
Urbanism nr emis de Primăria Sector 1 Bucureşti împreună
cu planul anexă — vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emíterü acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirH acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b)
din Anexa nr 1 la H.C.G.MB. nr. 304/2009 privind aprobarea Normeior de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen đe valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona4ĂiahapOPA

Întocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

or

Red:D.v..i 3exJ28.06.2019 - prezentul aviz a Icst postat pn site-uI PMB
httpj/www.pmb.roiinsţiţutii/primań&directjj/djrecfja meiiiwavize arboň n consultare/avize arboń in consultare.nhn
pe daia de

Rri Rnnina Píisahn!a nr 41 cnd ncstI 054013. ssctnr 5. Bucuresti. Rnmâna I i I I



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞfl omonią2Oi9.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

CĂTRE,
S.C. SALZBURG REAL ESTATE INVESTEMENT S.R.L.
Strada Tohani nr.2, BL33, Sc.3, Et.5, Ap.1 11, Sector 4, Bucuresti

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTQR 2
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
os. Electronicíi nr.44, sector 2, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: “Redimensionare bran.şament de apă potabflă i racord de
canal pentru imobilul situat pe str. Badea Cârţan nr ‚ sector 2, Bucureşti"

Ca urmare a cererii depuse de S.C. SALZBURG REAL ESTATE INVESTEMENT
S.R.L., cerere înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1732938/06.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.3765/07.05.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea
Iucrării: “Redimensionare bran.ament de apă potabilă i racord de canal pentru imobul situat pe
str Badea Cârtan nr ‚ sector 2 vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din
12.12.2019 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu
justificativ, Contract de vânzare-duplicat aut. cu nr. ‚ Aviz tehnic definitiv
nr. emis de Apa Nova, Aviz nr. emis de Administraţia
Domeniului Public Sector 2 Bucuresti, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia
pentru Protecţia Mediului Bucuresti, avize individuale emise de administratorü reţelelor tehnico
edilitare, plan de incadrare în zonă) Iucrarea constă în

- realizare branament de apă prin montarea subteran a unei conducte din PEID
40x3,6 mm cu Dn 3Omm i Iungime de 10m, care se va racorda Ia conducta de apă potabilă din
fontă Dn 100 mm, existentă în carosabilul din str. Badea Cârtan, pe partea nr. pare. Traseul de
pozare a conductei de apă se va realiza prin traversarea parţială a carosabilului i trotuarului
până Ia căminul de branament ce va Ii realizat în incinta imobilului, Ia max. 2m de Iimita de
proprietate cu domeniul public.

- realizare racord de canalizare executat din tuburi FVC 160x4,7 mm, cu Iungimea
de 5 m ‚ care va fi Iegat Ia canalizarea publică din beton cu Dn 30 cm existentă carosabilul din
str. Badea Cârtan,. Traseul de pozare a racordului de canalizare se va realiza prin săpătură, prin
carosabil i trotuar, până Ia căminul de racord ce va fi amplasat în incinta imobilului, Ia max. 2m
de Iimita de proprietate cu domeniul public.

2. Urmare a verificărfl efectuate pe teren în data de 27.06.2019 s-a constatat că nu
există ve9etaţie pe traseul sau în proximitatea Iucrărilor.

In urma anałizărü documentaţiei depuse i a verificărilor din teren, în conformitate cu
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul tavorabil execuţiei Iucrării menţionate.

La execuţia Iucrărilor pentru realizarea bransamentului de apă potabilă i a racordului de
canalizare proiectate se va respecta Iegislaţia în vigoare privind protecţia mediului.

It%. i
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Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de toaletare,
iar Ia finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate in Certificatul de
Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti impreună cu
planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută in traseul IucrărH ulterior emiterü acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării sunt răspunzători de realizarea Iucrărilor.
Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, 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 đe valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mą( na POPA

Intocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

ÜZIUL. 7019

Red:D.v../ 3exJ2B.06.201 9 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
httn://wwwmb.roflnstitutii/primariaĺdirecHi/directia mediu/avize arbod in cansultare/avize arbod in consultare.DhD
pe data de
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Către : SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA - prin
ridicarea exemplaruluî de Ia registratura PMB

— solicită

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului
Călinescu nr. ‚ sector 1, Bucureşti

cu adresa str. George

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1734524/0905.2019 şi la
Direcţia de Mediu cu nr. 4041/10.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Aflmentare cu energie electrică a imobÎlului cu adresa str. George
Călinescu nr. 55, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notiflcării nr
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de coordonare reţele edilitare,
aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma veriflcării efectuate pe
teren în data de 25.06.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o
Iungime de 80m, astfel:

• din PT 992 existent în dreptul imobilului nr, 52 din str. Banu Antonache,
subtraversează str. Banu Antonache, continuă prin trotuarul str. Danu Antonache,
apoi prin trotuarul str. George Călinescu, subtraversează str. George Călinescu,
continuă prin trotuarul nr. impare al str. George Călinescu, până Ia Iimita din partea
stângă a proprietăţii.

• fără afectarea arborelui existent în vecinătatea traseului Iucrării.
în timpui executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane. Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborelui din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. ln timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin
manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborele din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular al acestuia1 defrişarea arborelui în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea arborelui afiat în apropierea traseului Iucrării,

)I
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veţi avea obligaţia înlocuirii exemplaruiui uscat şi suportarea contravalorii eventualelor

prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia.
Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat aI

execuţiei Iucrărilor menţionate.
Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia

solicitării revizuirii avizului înainte de inceperea execuţiei lucrărilor.
La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea

platbandelorlpastilelorlalveolelorlsuprafeţelor de spaţiu verde.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, Iit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau

toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Servîciu Avize şi Acorduri
Daniela VO7CU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

O2ţyj
?Ülg

Red:PRt3ex-28.06.2019 - prezenlul aviz a fost poslat pe sile-uI PMB
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Către:DI —prind-na
exemplarului de Ia registratura PMB

— solicită ridicarea

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafîei nr. 4, sector 1

DJRECTOR EXE'
Simona-Maria9 Şef SeMciu Avize şi Acorduri

Daniela VOINESCU

naPARASCA

Nr. 1734842/40421

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de energie electrică pentru imobilul situat pe
str. Leordina nr ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1734842/09.05.2019 şi ia
Direcţia de Mediu cu nr 4042/10.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de energie electrică pentru imobilul situat pe str. Leordina
nr 15 8, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planuriior anexate şi Memoriuiui tehnic, Clasarea Notificărfl nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile

individuale aie deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 25.06.2019, s-a constatat că
Iucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 17m, asťel:

• din LEA JT existent in trotuarui din dreptul imobulului nr. 10 din str. Leordina,
subtraversează str. Leordina, continuă prin trotuarul nr. impare aI str. Leordina,
până la aproximativ 11 m faţă de ľmita din partea stângă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
Tn urma analizărfl dosarului, în conformitate cu 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 emiterii prezentuiui aviz, aveţi obiigaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea ceior menţionate în prezentul aviz de speciaiitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normeie de protecţie a
spaţiiior verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări đe defrişare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

ReďP.R.I3ex.-28.06.2019 - prezentul auiz a fost postat pe site-uI PMB Ů
pe data de

Bd. Reina Ebsabeta nr 47. d poşbl 05l 3, sedor 5. Bucumşb, România
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Către : SC APA NOVA SA
Str. Tunań nr 60 A, clădirea Stefan ceI Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligraűei nr 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de apă i racord de canalizare pentru imobflul situat pe
str Brânarul nr ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B, cu nr 1734787/09.05.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 4044/10.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Branşament de apă şi racord de canalizare pentru imobUul situat pe
str Brănarul nr 6, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile

individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1, avizul
Ministerului Culturii nr. 296/S/25.03.2019), vă comunicăm că, în urma veriflcării efectuate pe
teren în data de 25.06.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o
Iungime de 9m (bransament) + 6m(racord), astfel:

• din conductele existente în carosabilul str. Brânarului, perpendicular, până la accesul
pietonal în imobilul nr 6 din str. Brânarul.

• !ără afectarea vegetaţiei existente în platbandă.
In timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor de 1 m—1 .5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic, În timpul lucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

Tn 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
radicuiar al acestora1 defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Iżfli II
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat aI

execuţiei Iucrărilor menţionate.
Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia

solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrăriior.
La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea

pIatbandeIorIpastiIeIorIaIveoIeIorIsuprafeeIor de spaţiu verde.
Nerespectarea ceior menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe

teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, Iit.b.
Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau

toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOJNESCU

-ş
Intocmit:

Exp. Rcxana PARASCA

e
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Nr. 1734783/4045/ O8,IÜLLUN

Către : SC APA NOVA SA
Str Tunari nr. 60 A, clădirea ‘Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1
ADP Sector 1 - B-dul Poligraflei nr 4, sector 1

Referitor Ia Iucmrea: Branşament de apă i racorduri de canalizare pentru imobilul situat
pe os. Bucureti — Târgovite nr. ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1734783/09.05.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 4045/10.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de apă i racorduri de canalizare pentru imobilul situat pe
.şos. Bucureti — Târgovite nr 26, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planuriior anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea
Notiflcării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de
Administraţia Străzilor i ADP sector 1). vă comunicăm că, în urma veriflcării efectuate pe
teren în data de 25.05.2019, s-a constatat că iucrarea se va executa subteran, pe o
Iungime de 5m (bransament) + lOm (racord 1) + 9m (racord 2), astfel:

• racordurile se execută din conducteie existente în carosabilul str. Dirijorului,
perpendicular, până Ia aproximativ 5m i 7m faţă de Iimita din partea dreaptă a
proprietăţii.

• branamentuI se execută din conducta existentă în carosabilul şO5 Bucureti —

Târgovite, perpendicular, până Ia aproximativ 2m faţă de limita din partea dreaptă a
proprietăţii.

• fără afectarea arborelui existent in vecinătatea bransamentului.
În timpui executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane. Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborelui din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. În timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirealruperea ramurilor arborelui prin
manevrarea utHajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborele din vecinătatea sa şi în timpui execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular aI acestuia, defrişarea arborelui în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicuiar aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.
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Precizăm că în cazui în care în urma verificărilor uiterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în apropierea traseului Iucrării,
veţi avea obligaţia înlocuirU exemplarului uscat şi suportarea contrava(orii eventuaielor
prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat aI
execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută uiterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finaiizarea Iucrărilor aveţi obligaţia ađucerii terenului Ia starea iniţială.
Conform articolului 5, Iitera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modiflcările şi completările
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor
verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeeIor de spaţiu verde prin
betonarea piatbandelorIpastiJelorialveoIelorIspaiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, flt.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de đefrisare sau
toaletare.

Benef]ciarul, respectiv executantul Iucrărfl, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării
i pentru respectarea condiţiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de ia data emiterii.

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmît:
Exp. Roxana PARASCA

O2.!U

Red:PR.14ex-28.062019 - prezeniul aviz a fost postat pe site-uI PMB

http íAvww pmb roiinslttullLlpnman&dlrectWdirectia_mediuiavize_arbon_in_consultare]avize_arbonJn_consuhare php pe data de

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA
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PRIMĂRIA MUNICIAULUI BUCUREŞ11 (oĘfppk2ąţ%.ęy
DIRECŢIA DE MEDIU

OB.WL ZU1

Către : SC DOMUS SYSTEMS SRL
Str. Elena Farago nr. 43, sector 6

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1

Referitor Ja Iucrarea: Branşament de apă i racord de canai pentru imobUul situat pe
str Caro! Knappe nr ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1735772/13.05.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 4147/14.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de apă i racord de canal pentru imobflul situat pe
str Carol Knappe nr. 11, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurHor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea
Notificărfl nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de
ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de
19.06.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 5m
(branament) + 7m (racord), astfel:

• din conductele existente în carosabilul str. Carol Knappe, intersecţie cu
str. Iordache Golescu, perpendicular, până Ia aproximativ 2m i 4m faţă de Iimita
din partea dreaptă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
În urma analizării dosarului, în conformitate cu 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea ceior menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-MarÎan Şef Sewicîu Avize şi Acorduri

Daniela VOiNESCUÇ

Întocmit:

Red:P.Ri3ex.-O1 .07.2019 - pmzentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
pe data de

4,Iţ,zIiI

Nr. 1735772141471
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

Ü 1]1 ZO1
Nr. 1735849, 1749505/ 4149, 6230!

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA LACURI, PARCURI I AGREMENT BUCURETI
oseaua BucuretiPIoieti, nr. 8B, sector 1, Bucuresti

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA STRAZILQR BUCURETI
Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureti

Referitor Ia Iucrarea: “Branament de apă potabilă, branament de incendiu i
racord de canal pentru zona parcului dinspre B-dul Aviatorflor-Str. Mircea Eliade,
sector 1, Bucureşti"

Ca urmare a cererii depuse de ADMINISTRAŢIA LACURI, PARCURI I
AGREMENT BUCURESTI., cerere înregistrată !a F.M.B. cu nr.1735849/13.05.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.4149/14.05.2019, completată cu documentaţia inregistrată Ia P.M.B. cu
nr. 1749505/26.06.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6230/27.062019, prin care se solicită
emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrării: “Bran.şament de apă potabflă,
branament de incendiu i racord de canal pentru zona parcului dinspre 8-dul Aviatorilor
Str. Mircea Eliade, sector 1, Bucurestľ", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr, din data
de 28.06.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu
justificativ, Aviz tehnic definitiv nr. emis de Apa Nova, Aviz de traseu
nr. emis de Administraţia Străzilor Bucureti, Clasarea notiticării
nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, Aviz nr.
19.06.2019 emis de Direcţia de Cultură a Municipiului Bucure$i din cadrul Ministerului Culturii i
Identităţii Naţionale, avize individuale emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare,
împuternicire) Iucrarea constă in

- realizare branament de apă prin montarea subteran a unei conducte din PEID
63x5,7 mm cu Dn 5Omm i Iungime delom, care se va Iega Ia conducta de apă potabilă Dn 200
mm, existentă în carosabilul din str. Mircea Eliade. Traseul de pozare a conductei de apă
potabilă propusă va străbate prin foraj orizontal carosabilul din str. Mircea Eliade, apoi va
traversa trotuarul din dreptul parcului, până Ia căminul de bransament ce va fi amplasat în incinta
parcului, la Iimita de proprietate cu domeniul public.

- realizare racord de canalizare executat din tuburi PVC 160x4,7 mm, SN8 cu
Iungimea de 19 m, care va fi iegat Ia canalizarea publică din beton, cu Dn 30 cm existentă
carosabilul din str. Mircea Eliade. Traseul de pozare a racordului de canalizare se va realiza prin
foraj orizontal dirijat, prin carosabil i trotuar, pánă Ia căminul de racord ce va fi amp!asat in
incinta parcului, Ia max. 2m de Iimita de proprietate cu domeniul public.

Execuţia bransamentului de apă potabilă i a racordului de canal se vor executa cu
respectarea adâncimü de îngheţ.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 09.06.2019 s-a constatat că în
trotuarul din dreptul parcului există platbandă plantată cu gazon — de Iăţime 2,5m cu arbori din
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specia Platanus plantaţi În aceasta, precum si o fâie de spaţiu verde plantată cu gazon în zona
trecerH de pietoni peste str. M. Eliade, Ia intersecţia cu B-dul Aviatorilor.

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 Iucrării
menţionate.

In execuţia Iucrărilor se vor respecta următoarele condiţii:
- În proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o

tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI materialului
dendro I ogi c.

- În timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului
dendrologic 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;

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale În
jurul arborilor sau rănire&ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare;

In 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 Ia finalizarea Iucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului
dendrologic aflat pe traseul Iucrării, aveţi obligaţia înlocuirü exemplarelor uscate şi suportarea
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Dacă în timpul execuţiei Iucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului
radicular aI 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).

- Este interzisă reducerea suprafeţei de spaţiu verde prin micorare dimensiunilor
fâiei plantate cu gazon din proximitatea traseului sau betonarea acesteia.

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de toaletare,
iar Ia finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este emis În baza şi cu respectarea celor specificate În Certificatul de
Urbanism nr, din data de 28.06.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti
împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare i in baza Avizului tehnic definitiv
nr. emis de Apa Nova.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărfl.

Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării sunt răspunzători de realizarea Iucrărilor.
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 la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV

Întocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

oťí OZIUL 2019

Red:D.v../ 3exJ28.06.201 9 - prezentul aviz a tost postat pe site-uI PMB
httpJ/w.Dmb.roRnstitutii/pdmańWdirectii/directia mediu/avize arbod in consultare/avize arboyj in consultare.nhp
pe data de

Simona-Mariana POPA
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PRMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 çmqIiq9J9.ep
DIRECŢIA DE MEDIU

UU.IUL zür
Către : SC AVI PROD GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura
PMB

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domnia Ancuţa nr 1, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe
Intrarea Bogdăniţa nr ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1735895/13.05.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 4153/14.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate prMnd
executarea Iucrării: „Branşament de gaze naturale pentru imobflul situat pe
Intrarea Bogdăniţa nr 6, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notiflcării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile

individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor,
avizul Ministerului CulturU nr. )‘ vă comunicăm că, în urma veriflcărü
efectuate pe teren în data de 25.06.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa
subteran, pe o Iungime de 4m, astfeL

• din conducta existentă în carosabilul Intrării Bogdăniţa, perpendicular, până Ia
aproximativ 4m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
În urma anaľzării dosarului, în conformitate cu 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 modifcare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitărfl revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fÎ sancţionată

conform art 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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
Simona-Mariana p Şef Servicîu Avize şi Acorduri

Danieia VOINESCU

4
Întocmit:

Exp. Roxana PARASCA

Red:P.RJ3ex.-0l 07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
pe data de $
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PRIMĂRIA MUNiCIPIULUI BUCUREŞ11 romania2Ol9.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

UB.IUL lQ9

Către : SC AVI PROD GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura
PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligraňei nr. 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe
str. Neatâmăńi nr. ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr 1735913113.05.2019 şi la
Direcţia de Mediu cu nr. 4156/14.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de gaze naturaĺe pentru imobflul situat pe str. Neatâmărü
nr. 11, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile

individuale ale deţinătorilor de reţele edflitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 25.062019, s-a constatat că
Iucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 4m, astfel:

• din conducta existentă în carosabilul str. Neatârnării, perpendicular, până Ia
aproximativ 0,Sm faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există lex. alibitzia sp.
(arbore de mătase), faţă de care se respectă distanţa minimă faţă de axul
arborelui de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane. Condiţii de amplasare.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.
Nerespectarea ceior menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTJ'
Simona-Mariana Şef Serviciu Avize şi Acorduri

Daniela VOINESCU24

Întocmit:
Epp,,ýARASCA

Red:P.RJ3ex.-0l .07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB Y'ąţ Ope daţa de
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PRIMĂRIA MUNIaPIULUI BUCUREŞ11 oqnţc2Q)9.eu
DIRECTIA DE MEDIU

CĂTRE,
S.C. POWERTEC PRQIECT S.R.L.
B-dul Banu Manta nr.2, et. Mansarda, sector 1, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: “Eliberare amplasament — reamplasare cablu de 110 kv
FILARET — VACARETi-varianta, conform Aviz CTE nr. ‚ pe
amplasamentul imobilului din str. Dâmbului nr. sector 4, Bucureşti"

Ca urmare a cererii depuse de S.C. POWERTEC PROIECT S.R.L., înregistrată Ia P.M.B.
cu nr.1736071/14.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4234/15.05.2019, prin care se solicită
emiterea avizului privind executarea Iucrărb:" Eĺiberare amplasament — reamplasare cablu de 110
kv FIMRET — VACARESTI-varianta, conform Aviz CTE nr ‚ pe amplasamentul
imobilului din str. Dâmbului nr sector 4' vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. -

emis de Primăria Sectorului 4 Bucureşti împreună cu planul anexă, Aviz CTE nr.
emis de E-Distribuţie Muntenia, Memoriu justificativ, Clasarea notiiicării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, avize individuale emise de administratorii
reţelelor tehnico-edifltare, plan de încadrare în zonä, împuternicire), Iucrarea constă în:

- realizare deviere cablu de 11 OkV ce in prezent este amplasat pe terenul proprietate
privată aI imobilului din str Dămbului nr (care impiedică/este atectat de edificarea unor
construcţii), pe un traseu pe terenul proprietate privată din str. Dâmbului ‚ în proximitatea
Iimitei de proprietate a imobilului. CabIuI nou propus va avea Iungimea de 150m, (conform aviz
CTE nr ) i va fi pozat în canivouri prefabricate din beton armat acoperite cu plăci
prefabricatedin beton armat, Se va realiza mansonare pe cablu! de 11 0kV Ia intrarea i respectiv
Ia ieirea acestuia de pe proprietatea cu din str. Dâmbului, adâncimea de pozare va fi de
aprox. 1,3m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 21.06.2019 s-a constatat că în
proximitatea traseului canalizaţiei electrice propuse există arbori din speciile dud, măr, corcodus
plantaţi pe terenul proprietate privată din str Dâmbuĺui . La execuţia Iucrărilor se vor proteja
arborH din vecinătate. Traseul nou de pozare a cablului de 110 Kv se executa numai pe domeniul
privat din str. Dâmbului nr.74.

In urma analizării documentaţiei depuse i a verificărilor din teren, în conformitate cu
H.C.G.M.B. nr.30412009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti1 vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei Iucrării
mentionate.

In execuţia Iucrări!or se vor respecta următoarele condiţii:
-In proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o

tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI materialului
dendrologic.

- Tn timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia ceI puţin 1,0 -1,5 m faţă de
arbori, conform SR 8591/1997 Reţeĺe edilitare subterane. Condiţü de amplasare;

IaiiI
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- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în

jurul arborilor sau rănirealruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare;

In 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 Iucrării, aveţi obligaţia înlocuirü exemplarelor uscate şi suportarea

contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.
Dacă în timpul execuţiei Iucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului

radicular aI 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 in baza unei solicitări punctuale (defrisare care va

implica plantarea de material dendrologic în compensare).
In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de toaletare, iar Ia

finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea fniţială.
Prezentul aviz este emis in baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de

Urbanism nr, de Primăria Sectorului 4 Bucureşti împreună cu

planut anexă - vizat spre neschimbare i este vaiabil numai în prezenţa avizului Ministerului

Culturii i Identităţii Naţionale privind execuţia acestei Iucrări.
Pentru orice modificare apărută in traseul Iucrării ulterior emiterü acestui aviz, aveţi

obligaţia solicitărfl revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrării.
Seneficiarui, respectiv executantui sunt răspunzători de execuţia iucrăriior, precum si de

respectarea conditiilor din prezentul aviz.
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 Normeior de protecţie a spaţiiIor

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV

PQPA

Întocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

Red:D.V.i 3ex.128.06.2019 - prezentul aviz a śost postat pe site-ul PMB

httDJ/wpmb.roIinslitutjj/phmaria/djrecijj/directia mediulavize arboń in consultar&avize arboń in consultare.pbp

pe data de

02,JUL 2019
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Către : SC Best Electroproiect S.R.L. — solicită ridicarea exemplarului de Ia
registratura PMB
pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de energie electrică pentru imobilul situat pe str Lotru
nr. ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1736426/14.05.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 4238/15.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de energie electrică pentru imobflul situat pe str. Lotru
nr. 31, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile

individuale ale deţinătońlor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 21.06.2019, s-a constatat că
Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 26m, astfel:

• din cutia de secţionare amplasată pe trotuarul str. Lotru în dreptul imobilului cu nr.
35, prin trotuarul nr. impare aI str. Lotru, până Ia Iimita din partea dreaptă a
proprietăţfl.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizării dosarului, 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 favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ultedor emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicităňi revizuirii acestuia 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 art 4, Iii, b din Anexa i Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana P Şef Serviciu Avize şí Acorduri

DanieIaVOwESCí

SCA

Red:F.R./aex.-01 .07.2019 - prezentul avIz a fost postat pe site-uI PMB r

pe data de 1

____________________________

Ę,
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Către : SC Best Flectroproiect S.R.L. — solicită ridicarea exemplarului de Ia
registratura PMB
pentru SC E-Distäbuţie Muntenia SA

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1
PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii
Verzi - B-dul Metalurgiei nr 12-18, Grand Arena, eL 1, sector 4

Referitor Ia Iucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobflului situat pe
Calea Văcăre$i nr ‚ sector 4, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B, cu nr 1736429/14.05.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 4239/15.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: ‚Aiimentare cu energie eĺectńcă a imobflului situat pe Caíea Vă căre$i
nr 176-178, sector 4", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notiflcării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de coordonare

reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor i DGL sector 4), vă
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 21.062019, s-a constatat că
Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 335m, astfel:

• din PT 3462 existent pe str. Borcea, prin trotuarul str. Borcea, continuă prin
trotuarul nr. pare aI str. Viorele, apoi prin trotuarul nr. pare at Căii Văcăre$i,
până Ia Iimita din partea dreaptă a proprietăţii.

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament din vecinătatea traseului Iucrării.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime

faţă de axul arborilor de 1 m—1 .Sm, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se
va executa manuat sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor 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, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii
meteo nefavorabile.

Nr. 1736429/4239!
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Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea

Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirfl exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii

eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat aI

execuţiei Iucrărilor menţionate.
Pentru orice mođificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia

solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Este interzisă reducerea suprafeeIor de spaţiu verde prin betonarea

pIatbandeIorIpastileIorIaIveoleIorIsuprafeeIor de spaţiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentu? aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe

teritoriul Municipiului Bucureşti1 art.4, Iit.b.
Menţionăm că în baza acestuj aviz nu se execută lucrări de defrişare sau

toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an đe Ia đata emiterii.

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

ş
!ntocmit:

SCA

0110Ł 2019

Rod:PRj4ex-01 072019 - prezentul aviz a fost posla! pe site-uI PMB
po data de

kI íf

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA
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Către : SC Best Electroproiect S.R.L. — solicită ridicarea exemplaruiui de Ia
registratura PMB
pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobflului situat pe str. Muzeul
Zambaccian nr ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1736428/14.05.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 4240/15.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Alimentare cu energie electrică a imobflului situat pe str. Muzeul
Zambaccian nr. 22, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile

individuale ale deţinătoriIor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă
comunicăm că, în urma verificărU efectuate pe teren în data de 21.06.2019, s-a constatat că
Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 2m, astfel:

din cablul existent in trotuarul str. Muzeul Zambaccian, perpendicular, până Ia
aproximativ 4m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii.

! în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizării dosarului, în conformitate cu 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirU acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea ceior menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii ęi este valabil
numai însoţit de avizul Ministerul Culturii i Identităţii Naţionale.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana ...... Şef Serviciu Avize şi Acorduri

Daniela VOINESCU11ç

n .

i1o3lG Intocmit

%tAsCA

Red:P.R./3ex.-0Ĺ07.201 9. prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
pe data de

2
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Către SC Best Electroproiect S.R.L. — solicită ridicarea exemplarului de Ia
registratura PMB
pentru SC E-Distńbuţie Muntenia SA

Spre ştiínţă: ADP Sector 1 - B-dul Poĺigrafîei nr. 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Alimentarea cu energie electńcă a imobflului situat pe str MaIuI Mic
nr ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1736431114.05.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 4241/15.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind

c executarea Iucrării: „Alimentarea cu energie electrică a imobflului situat pe str. MaIuI Mic
nr. 26-30, sector 111, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de coordonare

reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării
efectuate pe teren în data de 21.06.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa
subteran, pe o Iungime de 290m, asťel:

• din PT 7518 existent pe terenul cu nr cadastral IE 231265 i din stâlpul tip SC
15015, prin str. Cecilia Cuţescu Stork (drum de pământ), pe partea nr, pare i
impare, până Ia aproximatic 2m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetaţia spontană.
Tn urma analizărfl dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 vă facem
cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, lit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUJJ
Simona-MarianaĂbP?1% Şef Serviciu Avize şi Acorduri

* Daniela VOINESCU

Intocmit:

Red:P.R./3ex.-Ol 072019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
ľ

pe data de

li iIBd. Regina Disabeta nr 47, d poştal 050013, sedor 5, BucureşU, Romănia



O
c2



PRJMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 pç2Q1eu
DIRECŢIA DE MEDIU

Ü&JUL7U19

Către : SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA - prin

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligratîei nr 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de energie electrică pentru imobilul situat pe str Baia
Spńe nr ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1736420/14.052019 şi la
Direcţia de Mediu cu nr. 4242/15.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de energie electńcă pentru imobflul situat pe str Baia Sprie
nr 18, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notiflcării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile

individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren in data de 25.06.2019, s-a constatat că
Iucrarea se va executa, pe o lungime de 15m, astfel:

• din LEA JT existent in trotuarul str. Baia Sprie în dreptul imobilului alimentat,
perpendicular, până Ia aproximativ 25m faţă de Iimita din partea dreaptă a
proprietăţii.

• ţără afectarea vegetaţiei existente în platbandă.
ln timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor

minime fată de axul arborilor đe lm—1.Sm, conform prevederilor SR 8591/1997
Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. b timpul lucrărHor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

Tn 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, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Nr. 1736420 142421
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat ai

execuţiei Iucrărilor menţionate.
Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obiigaţia

soiicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrăriior.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială,

inclusiv plantare iarbăĺgazon.
Este interzisă reducerea suprafeţeior de spaţiu verde prin betonarea

platbandelor/pastilelor/aiveoielor/suprafeţeior de spaţiu verde.

Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normete de protecţie a spaţülor verzi de pe

teritoriui Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.
Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau

toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Marir

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

O2WL 2019
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PRIMĂRIA MUNICIAULUI BUCUREŞTI oppniq2Oi9.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

Către : SC DQMUS SYSTEMS SRL
Str Elena Farago nr. 43, sector 6

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancvţa nr. 1, sector 1

Referitor Ia lucrarea: Branşament de apă pentru imobilul situat pe str. Nataţiei nr.
sector 1, Bucure$i

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia PM.B. cu nr. 1736590/15.05.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 4289/16.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de apă pentru imobilul situat pe str Nataţiei nr 45,
sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a
planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea NotificărU nr, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acorduriie individuale ale deţinătorilor
de reţele edifltare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în
urma verificării efectuate pe teren în data de 25.06.2019, s-a constatat că Iucrarea se va
executa subteran, pe o Iungime de 6m, astfel:

• din conducta existentă în carosabilul str. NataUei, perpendicular, până Ia
aproximativ 2,5m faţă de Iimita din partea dreaptă a prorpietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizării dosarului, în conformitate cu 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DJRECTOR EXECUTIV,
Simona-Marîana PÇP

*
Şef Serviciu AWze şi Acorduri

(A17s Đ Daniela VOINESUç

‚

!ntocmit:

Ređ:P.R./3ex.-O1 .07.2019- prezentul aviz a fast postat pe site-uI PMB

pe data de Ç
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI orronia2O1.euDIRECŢIA DE MEDIU

OtIUL LUĎ

Către:SC APA NO VA SA
Str Tunaä nr 60 A, clădirea Stefan ceI Mare, eL 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de apă potabflă pentru imobUul situat pe str Durău nrsector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată ia P.M.B. cu nr. 1737116/16.05.2019 şi iaDirecţia de Mediu cu nr 4338I17.05.2019, prin care soiicitaţi avizui de specialitate privindexecutarea Iucrării: „Branşament de apă potabflă pentru imobilul situat pe str Durău nr 74,sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.
‚ apianurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr emisă deAgenţia pentru Protecţia Mediuiui Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilorde reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urmaverificării efectuate pe teren în data de 21.06.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executasubteran, pe o iungime de 4m, astfel:

• din conducta existentă în carosabilul str. Durău, perpendicular, până Ia aproximativ5m faţă de timita din partea dreaptă a proprietăţii.
• fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă.

În timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţeiorminime faţă de axul arborilor de lm—1.Sm, conform prevederilor SR 8591/1997Reţele edflitare subterane, Condiţii de amplasare.
Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura seva executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nudistrugă sistemul radicuiar al materialului dendroiogic. în timpul Iucrărilor constructorul vaIua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sauaitor materiale în jurui trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arboriior prinmanevrarea utiiajeior din dotare.
În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modeiată" în scopul menţineriidistanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemulradicular aI acestora1 defrişarea arborilor in cauză se va efectua numai după obţinerea unuiaviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.
Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular almetariaiuiui dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse ta condiţiimeteo nefavorabile.
Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de Ia finaiizareaiucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori afiaţi în apropierea traseuluiIucrării, veţi avea obligaţia iniocuirii exemplareior uscate şi suportarea contravaloriieventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Nr. 1737116143381
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat aI

execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia

solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială,

inclusiv plantare iarbăIgazon.

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea

platbandelorlpastilelorlalveolelorlsuprafeţelor de spaţiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţUlor verzi de pe

teritoriul Municipiului Bucureşti, ar[.4, Iit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau

toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

ŞefSeMciu Avize şi Acordufl

Daniela VOINESCU

Jntocmit:
Exp. RoÄana PARASCA

2019
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către SC Best Electroproiect S.R.L. — solicită rîdicarea exemplarului de Iaregistratura PMB
pentru SC E-Oistrîbuţie Muntenia SA

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electmnicü nr 44, sector 2

Referitor Ia Iucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe DrumulScalarului nr $ sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererile dvs., înregistrate Ia P.M.B. cu nr. 1738291/20.05.2019,
r 1746717/14.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4588/21.05.2019, 5775/18.06.2019,prin care solicitaţi avizul de speciafltate privind executarea Iucrării: Alimentare cu energieeleciňcă a imobilului situat pe Drumul Scalarului nr 14, sector Z conform documentaţieidepuse (C.U. nr.

‚ a planurilor anexate şi Memoriului tehnic,Clasarea Notiflcării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia MediuluiBucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabilemis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificărü efectuate pe teren în data de21.06.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 40m,astfel:
• din cutia de transformare aferentă PT 3656, existentă în Drumul Scalaruiui(drum de pământ), pe Drumul Scalarului pe partea nr. impare, până laaproximativ lm faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii.
• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetaţie spontană.În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privindNormele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facemcunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.
Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţiasolicitării revizuirii acestuia înainte de inceperea execuţiei lucrărilor.
La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionatăconform art. 4, Iit, b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţiea spaţhlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sautoaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUflV,
Simona-Maflana popţ'4 Şef Serviciu Avize şi AcorduflAIdíJ toaitfl° t. Daniela VOINESCU

‘ J “O,, intocmit:
Exp. Roxana ARASCA

&Red:RRJ3ex.-01 .07.2019- prezentul aviz a fost postat pe sile-ul PMB

pe data de (
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1738769146501 w LUJ

CĂTRE,
E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
prin
Domn uI

9ucureti

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 2
ADMINISTRAŢIA QOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
os. Electronicii nr.44, sector 2, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: ‘Alimentare cu energie electrică
Nicolae Cânea nr. sector 2, Bucureti"

emis
duplicat, aut. cu nr.
de soiuţie nr.

a imobilului din strada

Ca urmare a cererii depuse E-DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A. prin Domnul
înregistrată ia P.M.B. cu nr.1738769/21.05.2019 şi ia Direcţia de Mediu cu

nr.4650/22.05.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea Iucrărh:
AIimen tare cu energie &ectrică a imobUuĺui din strada Nicolae Cânea nr. )‘
sector 2' vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.
de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu pianui anexă, Contract de vânzare —

Aviz tehnic de racordare nr. i Fia
emise de E-distribuţie Muntenia SA1 Aviz

nr. emis de ADP S2, Contract de vânzare-cumpărare aut. cu
nr. Străzilor Bucuresti, Aviz de traseu nr. emis de
Administraţia Sector 2, Clasarea notificării nr emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bucureti, avize individuale emise de deţinătorii reţeleior tehnico-edilitare,
plan de incadrare în zonă), Iucrarea constă în:

- reahzare branęament electric nou prin pozarea subterană a unui cablu electric
trifazat 3x10÷6C, de Iungime L=lOm stâlp + 12 m trotuar, din Linia Electrică Aeriană existentă
pe stâlpul din partea stângă a proprietăţii imobilu)ui alimentat, străbate trotuarul din dreptul
imobilului, până Ia blocul de măsură i protecţie ce va fi amplasat în proprietate, la iímita
acestuia cu domeniul public.

Lucrările de pozare subterană a cablu)ui electric se vor reaiiza în anţ deschis
executat prin săpătură cu Iăţimea de 0,4 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 28.062019 s-a constatat că în
proximitatea traseului Iucrării nu există vegetaţie sau arbori/arbuti plantaţi.

In urma analizărü documentaţiei depuse i a verificărilor din teren, în conformitate cu
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprabarea Normelor de protecţie a spaţUlor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabii execuţiei Iucrării menţionate.

Execuţia Iucrărilor se va realiza cu respectarea Iegislţiei de mediu în vigoare.
In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de toaietare, iar Ia

finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerii terenului ia starea iniţială.
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Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de
Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu
planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirH acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va ti sancţionată conform art.4, Iit. b)
din Anexa nr. i 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.

DIRECTQR EXECUTIV,

SimonaMariana PQPA

Întocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

Ă

OZWL ?Pt9

Red:Dv../ 3ex./01 .07.2019 prozentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
httIx//www.Dmb.ro/institu1iĺprimariaJdjrectii/direcUa mediWavize arbod in consultare/avize arboň in consultarephp
pe da!a de
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PRIMĂRJA MUNIcIPIULUI BUCUREŞ11 o[flqflp29).eu
DIRECTIA DE MEDIU

Nr. 1 73bV.ĘÍ 1739984! 454 4235! hą 2Ü9

CĂTRE,
S.C. POWERTEC PROIECT S.R.L.
B-dul Banu Manta nr.2, et. Mansarda, sector 1, Bucuresti

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA STRAZILOR BUCURETI
Strada Domnita Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureti

Referitor ĺa Iucrarea: “Extindere reţea electrică în vederea alimentării cu energie
eiectrică a imobilului cu adresa Aleea Teisani nr sector 1, Bucuresti"

Ca urmare a cererii depuse de S.C. POWERTEC PROIECT S.R.L., înregistrată Ia P.M.B.
cu nr.1736068u14.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4235/15.05.2019, completată cu
documentaţia înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1739984/24.05.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr.
4949/25/05/2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea Iucrărü:"Extindere
reţea electrică în vederea alimentărfl cu energie electrică a imobflului cu adresa
Aleea Teisani nr sector 1", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din
18.03.2019 emis de Primăria Municipiului

/06.09.2012, Memoriu justificativ, Aviz tehnic de racordare
nr. i Fia de soluţie nr. emise de E-distribuţie
Muntenia, Aviz nr. emis de Administraţia Străzilor Bucureti, Aviz nr.
din 28.03.2019 emis de Primăria Sector 1 Bucuresti, Clasarea notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, plan de coordonare avizat de
administratorfl reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă, împuternicire), Iucrarea
constă in:

- realizare racord electric nou prin montarea unui cablu electric de joasă tensiune DC
4146 RO - 3x95÷50N, pe un traseu în Iungime de 100 m, pe domeniul public. CabIuI electric va fi
racordat în PTS 4183 existent pe terenul imobilului cu nr. cadastral ‚ apoi traseul de
pozare aI cablului electric va trece prin trotuarul aferent nr. potaIe impare din Aleea Teisani până
în dreptul tmobilului cu nr.31, Ia BMPT ce va fi amplasat in incinta proprietăţíi, pe suport de beton
— Ia Iimita de proprietate a imobilului, cu acces din domeniul public. Pozarea cablului electric nou
se va realiza in anţ deschis executat prin săpărută cu Iăţimea de 0,4 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 27.06.2019 s-a constatat că in
proximitatea traseului canalizaţiei electrice propuse există speţii verzi sub formă de fâie plantată,
cu Iăţime de 0,5 — 1,0 m, Iipite de Iimitele de proprietate ale imobilelor din proximitatea traseului
Iucrărilor, respectiv există gard viu între fâia plantată i trotuar.

In urma analizărfl documentaţiei depuse ş 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 Iucrării
menţionate.

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cad poşta! 050013 sector 5 Bucureş, Romănia



În execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii:
- se vor proteja spaţflle verzi si gardul viu din vecinătatea Iucrărilor.

- este interzisă diminuarea suprafeţei de spaţiu verde prin reducerea suprafeţei
fâiei plantate,

- este interzisă depunerea pământuiui rezultat din săpătură sau depunerea altor
materialepe spatiul verde din vecinătatea Iucrărilor.

In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de toaletare, iar Ia
finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerii terenului ia starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate in Certificatul de
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu
planul anexă - vizat spre neschimbare, precum i în baza planului de coordonare avizat.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterü acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul sunt răspunzători de execuţia Iucrărilor, precum i de
respectarea condiţülor din prezentvl aviz.

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.

Prezentui aviz are termen de vaiabiiitate I an de ia data emiteriL

DIRECTOR EXECUTIV,

P0 PA

intocrit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

Red;D.v.J Sox./28.062019 - prezentui aviz a fost postat pe site-uI PMB
httej/www.nmbroflnstjtufii/prjmarja/djrgcűi/djrecűa mediWaWze arborf in consultare/avize arbod in ccnsultare.ehe
pe data de
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Direcţia de Mediu

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Nr. 3139,43776%y72B778,1737305,1746766I Đ& IUL 2019
Către - SC TkAĆON SRL

Splaiul Unirii nr. 16, Muntenia Business center, et. 8, 810-812, sector 4
- Direcţia Generală de Infrastructură — Direcţia Urmărire Lucrări Mari de

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1
ADP Sector 1 - B-du! Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia ĺucrarea: Lărgire .şos, Fabrica de Glucoză între Calea Floreasca .i os.Petricani — descărcarea reţelei de canalizare pluvială — prin Calea Floreasca în LaculFloreasca .şi os. Petricani în Lacul Plumbuita, sector 1 i 2, Bucureşti
Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1728778/16.042019 şi IaDirecţia de Mediu cu nr. 3139/17.04.2019, completată cu documentaţia înregistrată IaP.M.B. cu nr. 1737305i16.05.2019, 1746766/14.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr4341/17.05.2019, 5776/18.06.2019, prin care solicitaţi aviz de specialitate privinddefrişarea punctuală a arborilor ce împiedică executarea IucrărH: “Lărgire os. Fabrica deGlucoză între Calea Fforeasca i os. Petricani — descărcarea reţelei de canalizarepluviaíă — prin Calea Floreasca în Lacui Floreasca .şi .şos. Petricani în Lacul Plumbuita,sector 1 i 2' cf. CU 3 din 04.12.2017 i Autorizaţiei de construire nr.din 14.09.2018, vă comunicăm următoarele:

1) In urma analizării đocumentelor existente Ia dosar:
- Cerere;
- Avizul Direcţiei de Mediu nr. 3195T9310/1620047,1662411(1226011582198) dindata de 08.10.2018;
- Protocol de plantare nr, i din data de 21.07.2018, emis de ADP sector 1
- Ordin administrativ de începere aI Iucrărilor nr. 10.2019 cu data de29.10.2018, emis de PMB;
- Autorizaţia de construire nr. din 14.09.2018, însoţită de planurile anexăvizate spre neschimbare, emisă de PMB;
- Planurile Releveu — poziţia copacitor aflaţi pe traseul conductei de descărcare înLacul Floreasca — pIana 1 i 2, scară 1:300;
- Adresa nr. ĺ5561 /QSOZZOĺg emisă de Direcţia Generală de Infrastructură — DirecţiaUrmărire Lucrări Mari de Infrastructură — PMB;
- Foto vegetaţie.

2) a verificării în teren din: 22.05.2019.
3) conform prevederilor Legii nr. 2412007 privind reglementarea şi administrareaspaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi acelor din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilorverzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm următoarele Iucrări;

Detriare:
Pe amplasamentul viitoarei Iucrării

- 2 ex. arbori O 25cm, h 1 Om — uscaţi 1 00%
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- 1 0 ex. Platanus sp. (platan) O i 5cm, h 5-9m, din care 1 ex. uscat 1 O0%

- 8 ex. Carpinus betulus (carpen) O 25-3Ocm, h 6-lOm, din care lex. este tritulpinaĺ

i 2ex. bitulpinafl
- 1 ex. Cataśpa sp. (catalpă) bitulpinală, h lOm

- 1 ex. Acersp. (arţarşi paltin) O 3Ocm, h 1Dm

- 1 ex. Prunus pissardH (corcoduş roşu) multitulpinat, h 5-6m

Transplantat:
Pe amplasamentul vfltoarei lucrării

- 19 ex. Platanus sp. (piatan) plantaţi recent (toamna anului 2018)

Lucrările avizate de defrişare şi scoatere a rădăcinilor arborilor se var executa prin

grija proprietarului/administratorului legal al terenului cu o firmă abHitată, evacuându-se

masa lemnoasă şi preluarea materialu(ui Iemnos rezultat, pentru a nu b)oca căile de

acces1 luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţülor din jur.

Precizăm că proprietarul/administratoru) legal al terenuiui este răspunzător de

siguranţa bunurilor şi a persoanelor in zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei

lucrărilor, privind: respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, in

caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G,M.B. nr

304/2009.
Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009

privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în

compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 23ex. Acer

platanoides, cu balot de pământ circumferinţa tulpinii de 18-2Ocm, înălţime 3,5m-

4m, în aliniamentut din Bd. Poligrafiei respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi

reţele de utilităţi, ?n perioada optimă de plantare din toamna anului 2019, respectând

Protocolul de plantare nr. 49 din 07.06.2019, încheiat între AOP sector 1 ęi Asocierea

Tracon SRL — Straco Grup SRL — Primacons Grup SRL, prin lider SC TRACON SRL.

Lucrările de întreţinere vor fi asigurate de Asocierea Tracon SRL — Straco Grup

SRL — Primacons Grup SRL, prin Iider SC TRACON SRL timp de 12 luni de la

finalizarea lucrărilor de plantare.

Transplatarea celor l9ex. arbori tineri, se va realiza de către Administraţia

Domeniului Public sector 1, în perioada imediat următoare, în aliniamentul din Calea

Floreasca, cu obigaţia întreţinerii şi prinderii a materialului dendrologic transplatat

într-un număr cât mai mare.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009

privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, aveţi

obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificărH in teren a

plantărilor în compensare, in caz contrar se vor aplica sancţiuni conf, art 4 din acelaşi act

normativ.
In timpul lucrărilor de defrişare şi scoatere a rădăcinilor arborilor se vor lua măsuri

de protejare a materialului dendrologic din vecinătate, se va evita depunerea pămántului

sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănire&ruperea ramurilor arborilor prin

manevrarea utilajelor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterü.

Defrişare : 23ex. arbori din care 3ex. uscate 100%

Transplantare: l9ex. arboriplantaţi recent

DIRECTOR EXECUT1V,
Şef Serv(ciu Avize şi Acorduri

Simona-Mariana POPA
Daniefa VO/NESCU

—
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Exp. Roxana PARASCA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr.1 729026, 1 733Ś20 I 3261, 3834! Ł. íîh3

CĂTRE,
DIRECŢIA SERVICII INTEGRATE
ServiciuJ Iluminat Public

Spre tünţă:
PRIMARIA SECTOR 1 BUCURETI
ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligraf iei nr. 4, sector 1, Bucureşti

Referitor Ia Iucrarea: “Proiect de menţinere Sistem lluminat Public pe str. Herman
Oberth, sector 1"

Referitor Ia solicitarea dumneavoastră, înregistrată Ia P.M.B. cu
nr.1729026/17.04.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.3261/18.04.2019, completată cu
documentaţia inregistrată Ia P.M.B. cu nr1733520/07.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.3834108.05.2019 prin care se soHcită emiterea avizu)ui de specialitate privind executarea
Iucrării" Proiect de menţinere Sistem Iluminat Public pe str.Herman Qberth, sector 1' vă
comunicăm următoarele:

1. conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din
29.10.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planurile anexă, Memoriu
tehnic, Clasarea notificării nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureşti, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector
1, Aviz nr. emis de Primăria Sector 1, plan de incadrare in zonă),
Iucrările de menţinere a sistemului de iluminat public constau in:

• montare stâlpi metalici octogonali i corpuri đe iluminat amplasaţi in trotuarul nr.
po$ale pare din str.Herman Oberth;

• pozare reţea electrică subterană de iluminat public în trotuarul din str. Herman
Oberth, Athanasie Enescu, str. C-tin Buzdugan, str. Trotusului, conform planurilor anexă Ia
Certificatul de \urbanism ;-

• se va realiza instalaţia de protecţie prin Iegare Ia pâmânt;
• stâlpii existenţi se vor demonta;
Lungimea traseului — 450 mI.
Pozarea cablului electric se va realiza în sant deschis.
2. urmare a verificării efectuate pe teren în data de 17.06.2019 s-a constatat că pe în

proximitatea traseului, respectiv în trotuarele din str. Herman Oberth există aliniament stradal
format din arbori plantaţi în alveole. Trotuarele aferente străzii au Iăţime de aprox.2,0-2,5m.

In urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în conformitate cu
H.C.G.M.B. nr304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil conditionat executiei
Iucrării menţionate, astfel:
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- În proximitatea arborilor existenţi În trotuarele din str. Herman Oberth, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic.

- În timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia ceI puţin 1 m — 1,5
m faţă de arbori/arbuşti, conform SR 8591/1997 Reţeie edilitare subterane, Condiţii de
amplasare.

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale
în jurul arborilor sau rănireairuperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

- Este interzisă reducerea suprafeei alveolelor aflate în aliniamentul stradal
menţionat, prin betonare.

In cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic
poate fi pus in pericoI de prăbusire prin dezrădăcinare, situaţie în care nu suntem
răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă
Ia verificările ulterioare (12 luni de Ia finalizarea Iucrărü) se constată uscarea sau
prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul Iucrărü,
aveţi obligaţia inlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor
prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului
radicular aI 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 compensarea celui defriat).

In baza acestui aviz nu se execută iucrări de defrisare sau de toaletare, iar Ia
finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerü terenului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de
Urbanism nr. din 29.10.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu
planurile anexă -vizat spre neschimbare, Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării
ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirb înainte 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 Normelor de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriui Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simo aną POPA

ef Serviciu Avize i Acorduri
Exp. Daniela V9INESCU

tWL2
Red:D.V.J4exJ 03.072019 - prezentul aviz a fost postat pe sile-uI PMB
httpJMw,pmb.roflnstitutii/pdmad&directii/directia mediwavize arboh in consultare/avize arbcd in consultare.php pe data
de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂTRE,
DIRECŢJA SERViCII INTEGRA TE

Serviciul Ilumînat Public

Nr.1729025, 173352313262, 3833I..Ś3üX...?oiY

Spre tiinţă:
ADMINISTRA ŢIA STRAZIL OR BUCURE TI
Strada Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1, Bucureti

PRIMĂRIA SECTOR 1 BUCURESTI
ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1, Bucureşti

Referitor Ia Iucrarea: “Proiect de menţinere SIP pe str. Volga, sector 1"

Referitor Ia solicitarea dumneavoastră, înregistrată Ia P.M.B. cu
nr.1729025/17.04.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.3262/18.04.2019, completată cu
documentaţia înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1733523/07.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.3833/08.05.2019 prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea
IucrărH “Proiect de menţinere S1P pe str. Volga, sector 1 ‘ vă comunicăm următoarele:

- contorm documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr din
29.11.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic,
Clasarea notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,
Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1, plan de
încadrare în zonă), Iucrările de menţinere a sistemului de iluminat public constau in:

• montare 14 buc. stâlpi metalici octogonali cu h=6 m, amplasaţi în trotuarul nr.
potaIe pare din str.Volga;

• pozare reţea electrică subterană de iluminat public în trotuarul din str.Volga -

• montarea corpurilor de iluminat pe stâlpi;
Lungimea traseului — 300 mI.
Pozarea cablului electric se va realiza în ant deschis.
- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 17.06.2019 s-a constatat că pe

traseul Iucrărilor nu există spaţii verzi, arbori sau arbusti.
In urma analizării documentaţiei depuse i a constatărilor din teren, in 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 executiei Iucrării
mentionate, astfel:

In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de toaletare, iar Ia
finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de
Urbanism nr. din 29.11.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti impreună cu
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planul anexă-vizat spre neschimbare, Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior
emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte 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 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

ef Serviciu Avize i Acorduri
Exp. Daniela VOINESCU

O3.WL212

Aed:D.v../4exJ 0307.2019 - prezentul aviz a tost poslat pe site-uI PMB
hLtoJ/www.Dmb.roiinstitutii/pdmad&directii/directia mediWavize arborĺ n consultare/avi2e arbod in consultare.php pe data
de
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w•rr$ PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

OiUL 2ďi9

Către : DL — solicită ridicarea exempiarului de Ia registratura
PMB

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Alimentare cu energie electíică a imobilului situat pe str Măgura
Văä nr. ‚ sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată ia P.M.B. cu nr. 1711830/21.02.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 1307/22.02.2019, completată cu documentaţia înregistrată la
P.M.B. cu nr. 1737320/17.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4385/20.05.2019, prin
care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrărü: Alimentare cu energie
&ectňcă a imobilului situat pe str, Măgura Văü nr. 49, sector 2, conform documentaţiei
depuse (C.U. nr. a planurilor anexate şi Memoriului tehnic,
Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureşti, Avizeie/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu
emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în
data de 03.07.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de
17m, astfel:

• din stâlpui existent în trotuarul nr, pare ai str. Măgura Văii, continuă prin
trotuarul str. Măgura Văii, subtraversează str. Măgura Văii, până la limita din
partea dreaptă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetaţie spontană.
În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind

Normeie de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem
cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută uterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana p Şef Setviciu Avize şi Acordufl

Daniela VOINESCU

!ntocmit:
v Exp. Roxna PARASCA

/
Red:P.R.Í3ex.-04.07.201 9 prezentul aiři fost postal pe sile-uI PMB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

1736005/1639, 4236/ 1RWJ1. 119

CĂTRE,
Doamna

Ilfov

Spre ştiinţă:
PRIMARIA SECTOR 3 BUCURESTI
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE
Intr. Odobesti nr.5-7, sector 3, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: ‘Alimentare cu energie electrică a imobilului din str. Marin
Pazon nr. ‚ sector 3, Bucure$i"

Ca urmare a cererii depuse de Doamna ‚ înregistrată Ia P.M.B. cu
nr.1714965/04.03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.1639/05.032019, completată cu
documentaţia înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1736005ĺ14.05.2019 i la Direcţia de Mediu cu nr.
4236/15.052019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea Iucrării:"Alimentare
cu energie electrică a imobilului din str.Marin Pazon nr sector 3' vă comunicăm
următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din
06.12.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de
vânzare-cumpărare aut. Cu nr. ‚ de soluţie nr emisă
de E-distribuţie Muntenia, Aviz de traseu nr. emis de Direcţia Servicii Publice
din cadrul Primăriei Sector 3, Aviz nr, emisă de CTC-PMB, Clasarea
notificărfl nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, avize
individuale emise de administratorH reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare in zonă),
Iucrarea constă în:

- realizare extindere reţea electric că prin montarea unui tip DC4126R0,
3x150+95N, din cutia de de secţionare CS existentă Iângă PT3927, pe str Drumul MaIu Mierii.
Traseul canalizaţiei electrice propuse va străbate carosabilul din str. Drumul MaIu Mierii, va
traversa carosabilul str. Vitioara, apoi prin asfaltaUdrumul pietruit str. Marin Pazon i prin
trotuarul din str. Marin Pazon, până Ia Iimita de proprietate a imobilului cu nr. din str. Marin
Pazon, Ia FDCP ce va fi amplasat pe proprietatea beneficiarului.Lungimea traseului reţelei
electrice propuse va fi de 126,5 m- pe domeniul public. Lucrările de pozare a reţelei propuse se
vor executa în ęanţ deschis realizat prin săpătură cu Iăţimea de 0,Sm, adâncimea de pozare va
fi de O,8m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren in data de 2006.2019 s-a constatat că
traseul canalizaţiei electrice propuse nu afectează spaţii verzi sau arbori.

In urma analizării documentaţiei depuse ş 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 execuţiei Iucrării menţionate.

I I II
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În baza acestui aviz nu se execută Iucrări de đefrisare sau de toaletare, iar Ia
finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerü terenului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună
cu planul anexă- vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrărH ulterior emiterb acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitărH revizuirii acestuia inainte de începerea execuţiei IucrărH.

Beneficiarul, respectiv executantul Iucrărilor sunt răspunzători de execuţia Iucrărilor,
precum si de respectarea Iegislaţiei de mediu în vigoare.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată contorm 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.

DIREQŢĂW*ECUTIV,
‚.&

Simóiii-M'tia POPA

Întocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU
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httpi/www.pmb.ro/institutii/primari&directii/directia mediulavřze arbcri n consultareiavize arbod in consultarp.php
pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

ĺniuL 1\ą

Către : SC E-DISTRIBUŢ1E MUNTENIA SA - prin - solicită
ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branament energic subteran pentru imobilul situat pe
str Francisc Munteanu nr. ‚ sector 1

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1725142/04.04.2019 şi la
Direcţia de Mediu cu nr. 2713/05.04.2019, completată cu documentaţia înregistrată Ia
P.M.B. cu nr. 1739322/22.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4728/23.05.2019, prin
care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării: „Bransament energic
subteran pentru imobflul situat pe str Francisc Munteanu nr 4, sector 1", conform
documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a planurilor
anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea NotificărU nr, emisă de Agenţia
pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de
reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma
verificării efectuate pe teren în data de 03.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va
executa subteran, pe o Iungime de 36m, astfel:

. din CS 65 existent în trotuarul str. Fancisc Munteanu, prin trotuaml str. Francisc
Munteanu, până Ia aproximativ 17m faţă de Iimita din partea dreaptă a
proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucurefl, vă facem
cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitărfl revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXE
Simona-MarL Şef Serviciu Avize şi Acorduťi

Daniela VOINESCU

lntocmit
Exp.Joxana PARASCA

r
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1735855,1749510 14150, 6228!

CĂTRE,
ADMINISTRATIÄ LACURI, PARCURI l AGREMENT BUCURETl
oseaua Bucuresti-Ploiesti, nr. 8B, sector 1, Bucuresti

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA STRAZILOR BUCURETI
Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureti

Referitor Ia Iucrarea: ‘Bran.şament de apă potabUă, branament de incendiu .şi
racord de canalizare, Iucrări executate pe raza sectorului 1, Bucureşti"

Ca urmare a cererii depuse de ADMINISTRAŢIA LACURI, PARCURI Şl AGREMENT
BUCURETI., cerere înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1735855/13.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu
cu nr.4150/14.05.2019, completată cu documentaţia înregistrată Ia P.M.B. cu nr.
1749510/26.06.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6228/27.06.2019, prin care se solicită
emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: “Branament de apă potabilă,
branament de incendiu i racord de cana!izare, !ucrări executate pe raza sectoru!ui im vă
comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr
din data de 28.03.2018 emis de Primăria Sector 1 Bucureşti impreună cu planul anexă
prelungit până Ia data de 29.03.2020, Memoriu justificativ, Aviz tehnic definitiv
nr. emis de Apa Nova, Aviz de traseu nr. emis de
Administraţia Străzilor Bucuresti, Clasarea notificărH nr, emisă de Agenţia
pentru Protecţia Mediului Bucureęti, Aviz nr. emis de Direcţia de Cultură a
Municipiului Bucure$i din cadrul Ministerului Culturii i Identităţii Naţionale, Aviz nr.

emis de Administraţia Bazinală Argeţ-Vedea, avize individuale emise de
administratorii reţelelor tehnico-edilitare) Iucrarea constă in

- realizare branament de apă prin montarea suhteran a unei conducte din PEID
63x5,7 mm cu Dn SQmm i lungime de 19 m, care se va ĺega ia conducta de apă De 225 mm,
existentă în carosabilul din Calea Floreasca. Traseul de pozare a conductei de apă potabilă
propusă va străbate prin foraj orizontal carosabilul i trotuarui Căii Floreasca, în dreptul str.
Stroe Postelnicul, până Ia căminul de branament ce va fi amplasat în incinta parcului, fără
afectarea spaţHlor verzi, conform Certificatului de Urbanism i a planului anexă Ia acesta.

- realizare racord de canalizare executat din tuburi PEID 160x6,2 mm, cu Iungimea
de 23 m, care va fi legat Ia canalizarea puhlică, cu Dn 30 cm existentă carosabilul din str.
Johan Strauss. Traseul de pozare a racordului de canalizare se va realiza prin foraj orizontal
dirijat, prin carosabil i trotuar, până Ia căminul de racord ce va fi amplasat în incinta parcului,
în aleea de acces.

Amplasamentul se află în zona V4-Spaţii verzi pentru protecţia cursurilor de apă
(lacul Colentina, Lacul Morii).

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 10.06.2019 s-a constatat că in
trotuarul din dreptul parcului există platbandă plantată cu gazon — de Iăţime 1 m cu arbori din
specia Platanus plantaţi in aceasta. De asemenea, in proximitatea Iucrărilor este zona de
spaţiu verde adiacentă Lacului Floreasca.

Rina PIih#t nr Ą7 rçtIfll1 nr RIrIIrI I I I



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 spaţfllor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei
Iucrăťii rnenţionate.

In execuţia Iucrărilor se vor respecta următoarele condiţii:
- În proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând

o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialului dendrologic.

- În timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsurî de protejare a materialului
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia ceI puţin 110 -1,5 m faţă
de arbori, conform SR 8591/1997 R&eĺe edi!itare subterane, Condiţii de amplasare;

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale
în jurul arborilor sau rănire&ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare;

In 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 la finalizarea Iucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului
dendrologic aflat pe traseul Iucrării, aveţi obligaţia inlocuirü exemplarelor uscate şi suportarea
contravalorü eventualelor pre]udich produse prin prăbuşirea acestora.

Dacă in timpul execuţiei Iucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului
radicular aI arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanţei minime de 1,0 faţă de
arbori), existänd riscul secţionării acestuía, defrişarea materialului dendrologíc 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).

- Este interzisă reducerea suprafeţei de spaţiu verde prin micorare dimensiunilor
fâiei plantate cu gazon din proximitatea traseului sau betonarea acesteia.

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de
toaletare, iar Ia finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Prezentul avíz este emis in baza şi cu respectarea celor specificate in Certificatul de
Urbanism nr, din data de 28.03.2018 emis de Primăria Sector 1 Bucureşti
împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare i în baza Avizului tehnic definitiv
nr. emis de Apa Nova.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterfl acestui aviz, aveţi
obligaţia solicítării revizuirfl acestuia inainte de inceperea execuţiei Iucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării sunt răspunzători de realizarea Iucrărilor.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform arL4, 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 l an de Ia data emiterii.

DIRECTQR EXECUTIV,

Simona-MarSi)&M

Întocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

0ffJL 2019
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA LACURI, PARCURI I AGREMENT BUCURETI
oseaua Bucuresti-Ploiesti, nr. 8B, sector 1, Bucuresti

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 2
ADM1NISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
os. Electronicii nr.44, sector 2, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: ‘8ranament de apă potabflă, branament de incendiu .şi
racord de canalizare pe Aleea Strand Tei, sector 2, Bucureşti"

Ca urmare a cererii depuse de ADM1NISTRAŢ1A LACURI, PARCURI SI AGREMENT
BUCURETI., cerere înregistrată la P.M.B. cu nr.1735853/13.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu
cu nr.4151/14.05.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea
Iucrării: “Bran.şament de apă potabilă, branament de incendiu .şi racord de canaĺizare pe Aleea
Strand TeL sector 2""; vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din
31.08.2018 emis de Primăria Sector 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu
justificativ, Aviz tehnic definitiv nr. emis de Apa Nova, Aviz de traseu
nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 2, Clasarea notificării
nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, avize individuale
emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare) Iucrarea constă în:

- realizare bransament de apă prin montarea subteran a unei conducte din PEID
40x3,6 mm, Dn 3Omm i Iungime de 3 m, care se va Iega Ia conducta publică de apă De 125
mm, existentă în spaţiul verde, adiacent Laculului Tei i Aleea Strand Tei. Traseul de pozare a
conductei de apă potabilă propusă va străbate spaţiul verde, de Ia conducta publică până Ia
căminul de branament ce va fi ampiasat in spaţiul verde, conform planului anexă Ia Certificat
de Urbanism.

- realizare racord de canalizare executat din tuburi PVC 160x4,7mm SN8,
Iungimea de 3 m, care va fi Iegat Ia canalizarea publică, cu De 250 mm existentă carosabilul
din os. Petricani, prin intermediul căminului de inspecţie existent. Traseul de pozare a
racordului de canalizare va trasersa carosabilui până Ia căminul de racord ce va íi amplasat in
carosabil, în dreptul str. Beiu Constantin.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 10.06.2019 s-a constatat că în
spaţiul verde de pe malul Lacului Tei ‚ în proximitatea Iucrărfl există arbori/arbuti.

in urma analizărfl documentaţiei depuse i a verificărilor din teren, in conformitate cu
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiiior verzi de pe
teritoriul Municipiuiui Bucureşti, vă facem cunoscut avizui favorabil condiţionat execuţiei
Iucrării menţionate.

ICItIl
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În execuţia Iucrărilor se vor respecta următoarele condiţii:
- ln proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând

o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialului dendrologic.

- În timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia ceI puţin 1,0 -1,5 m faţă
de arbori, conform SR 8591/1997 Heţeĺe edilitare subterane. Condŕtii de amplasare;

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale
în jurul arborilor sau rănirealruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare;

In 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 Iucrărfl) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului
dendrologic atlat pe traseul IucrărH, aveţi obligaţia înlocuirfl exemplarelor uscate şi suportarea
contravalorii eventualelor prejudicH produse prin prăbuşirea acestora.

Dacă în timpul execuţiei Iucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului
radicular aI 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 Ia finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de
Urbanism nr “ din 31.08.2018 emis de Primăria Sector 2 Bucureşti impreună cu
planul anexă - vizat spre neschimbare i în baza Avizului tehnic detinitiv
nr.18140481/21.1 1.2018 emis de Apa Nova.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterH acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitărü revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării sunt răspunzători de realizarea Iucrărilor.
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
spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-MajţQPA
»X) Ş. 7iN
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Întocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1735917141551 0910L 29

Către SC A VI PROD QRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura
PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şoa Eĺectronicünr. 44, sector2

Referitor ĺa Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. SălcWor
nr. ‚ sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1735917/13.05.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 4155/14.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. SălciUor
nr. 4 A, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a
planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificărfl nr, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acorduriie individuale ale deţinătorilor
de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma
verificării efectuate pe teren în data de 03.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va
executa subteran, pe o Iungime de 4m, astfel:

• din conducta existentă în carosabilul str. Sălciilor, perpendicular, până Ia
aproximativ 0,5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
n urma analizării dosawui, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 30412009 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea îniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform ad. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECVTIV,
Simona-Maria jśĂ'b)3A L Şef Serviciu A vize şi Acorduri

Daniela VOWESQ!t

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către : SC A VI PROD GRUP SRL — solicită ridícarea exemplarului de Ia registratura
PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicü nr. 44, sector 2

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobflul situat pe
str. Ropotului nr. ‚ sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1735910/13.05.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 4157/14.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea IucrărU: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe
str. Ropotului nr. 163, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a pianurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile

individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă
comunicăm că, în urma verificărU efectuate pe teren în data de 03.07.2019, s-a constatat
că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 7m, astfel:

• din conducta existentă în carosabilul str. Ropotului, perpendicular, până Ia
aproximativ 1 m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
in urma analizării dosarului, în conformitate cu 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finaiizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de đefrişare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR
Simona- ána. Á Şef Serviciu Avize şi Acorduri

DanieIaVoINEĘş

e Exp. Roxana PARASCA

Red:PR/3ex.-0407.201 9- prezenlul aviz a iost poslat pe site-uI PMB

pe dala de

c
IłIW4

Nr 1735910141571 u.ĺUL 2019

Bd. Rena Eusabeta nr 41. stal fll1 spnrS. Rir,,rnçlj Prnn



o
o



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂTRE,
S.C. INSTANT CONSTRUCT COMPANY S.A.
B-duĺ Mără.şeti nr 2a, sector 4, Bucuresti

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 4
DIRECŢIA DE GOSPQDĂRIRE LOCALĂ
B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et.1, sector 4, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: ‘Extindere conductă de gaze naturale .şi branamente pe str.
Peneiului, sector 4, Bucureti"

Ca urmare a cererii depuse de S.C. INSTANT CONSTRUCT COMPANY S.A.,
inregistrată Ia P.M.B. cu nr.1736562/15.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4288/16.05.2019,
prin care se solicită emiterea avizului privind executarea Iucrărü: “Extindere conductă de gaze
naiuraĺe i branament pe str Penelului, nr sector 4, Bucuresti' vă comunicăm
următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr din
03.05.2018 emis de Primăria Municioiului Bucureşti impreună cu planul anexă, Memoriu tehnic,
Act de partaj voluntar a'if nu nr ‚ Acord de acces Ia sistemul de distributie gaze
naturale nr. - emis de Oistrigaz Sud Reţele, Aviz de traseu nr.

emis de Direcţia de Gospodărire Locală Sector 4, Clasarea notificării
nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucuresti, plan de coordonare
semnat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare i stradale, plan de incadrare în zonă),
Iucrarea va consta în:

- realizare extindere conductă de gaze naturale pe strada Penelului, cu o conductă
din PE100 SDR11 Dn 9Omm i Iungime 8m, cu racord Ia conducta PE Dn 9Omm existentă în
str. Penelului, în dreptul imobilului cu nr8. Conducta de gaze nou propusă va fi pozată
subteran, în carosabil.

- realizare branament de gaze naturale, individual, redusă presiune, din PE100
SDR 11 Dn 32 mm ş Iungimea de 4,0 m (3,Om + 1 ‚Om reiser) i a unui post de reglare
măsurare aferent. BranamentuI de gaze propus va ti racordat Ia conducta de gaze naturale Dn
90 mm proiectată în carosabilul din str Penelului. Lucrările de pozare subterană a
branamentuIui proiectat se vor realiza prin săpătură manuală in anţ de Iătime 0,4 m, prin
carosabil I trotuar, din conducta existentă până Ia PRM-uI ce va fi montat Ia 6'rn de Iimita de
proprietate dreapta a imobilului alimentat.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 27.06.2019 s-a constatat că nu
există ve9etaţie pe traseul Iucrărilor.

In 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 spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrării menţionate.

Iłż I
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În baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau đe toaletare, iar Ia
finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu
planul anexă — vizat spre neschimbare i în baza planului de coordonare depus.

Pentru orice modificare apărută in traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform arŁ4, 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.

OIRECTQR EXECUTIV,

SimonaMariana POPA

ĺntocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

DanieI7ŞCU

05WL 2019

ť -
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1737150/4330/ üq.WL 119

Către : SC ERBAŞU EDIL CONSTRUCT SA
Bd. Uverturü nr. 194-200, eĹ 3, sector 6

Spre ştiinţă: PS5 — Direcţia Generală Operaţiuni - Serviciul Administrare Spaţii Verzi
şi Parcuri - Str, Fabrica de Chibriturinr. 9-11, sector5

Referitor Ia Iucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe
str. Tiparníei nr. ‚ sector 5, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1737150/16.05.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr 4330/17.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea IucrărU: „ Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe
str. TiparniţeĄ sector 5' conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

• a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificărh nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de

coordonare reţele edilitare, aviz de traseu favorabil emis de ADP sector 5), vă comunicăm
că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 03.07.2019, s-a constatat că lucrarea
se va executa subteran, pe o Iungime de 18,5m, astfel:

• din conducta existentă în carosabilul str. Tiparniţei, din dreptul imobilului cu nr.
56, continuă prin carosbilul str. Tiparniţei, până IIa aproximativ 3m faţă de limita
din partea stângă a proprietăţü.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetaţie spontană.
In urma analizării dosarului, în conformitate cu 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
soiicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrăriior.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate i an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUŢ%..
Simona-Mariana PtiPA 2 Şef Serviciu A vize şi Acorduri

Daniela VOINESCU

&Jő Întocmit
Exp. Roxana PARASCA

Re&PRJ3ex..04.07.2019 - prezentul aviz a fost posţat pn síte-ul PMB
pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 4342/1737301! &ţJ 2019

CĂTRE,
S.A. ENGIE ROMANIA S.A.
prin
S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.
Strada Ghiocei nr.1 1, sector 2, Bucuresti

Spre ştHnţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 2
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
os. Electronicü nr.44, sector 2, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: ‘Bran.şament de gaze naturale pe str. Ramuri Tei
sector 2, Bucuresti"

Ca urmare a cererii depuse de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. AVI PROD
GRUP S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1737301/16.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.4342117.05.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea
Iucrării: “Branament de gaze naturale pe str. Ramuri Tei nr. 24A, sector 2',; vă comunicăm
următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din
12.11.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu
tehnic, Acord de acces Ia sistemul de distribuţie gaze naturale nr. emis
de Distrigaz Sud Reţele, Aviz de traseu nr. emis de Consiliul Local
Bucureti Sector 2 — ADP S2, Clasarea notificărH nr emisă de Agenţia
pentru Protecţia Mediului Bucureti, avizele individuale emise de administratorii reţelelor
tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă) Iucrarea constă în

- realizare branament de gaze naturale nou din PE 100 SDR 11, Dn 32mm, cu
Iungimea de 5 m (4m÷lm riser) i a postului de reglare-măsurare aferent. BranamentuI de
gaze propus va fi executat pe str. Aromei i va fi racordat Ia conducta de gaze naturale PE 100
SDR 11 Dn2SOmm, existentă în carosabilul din str. Aromei. Traseul de pozare a
branamentuIui propus va fi realizat prin carosabil i trotuar, Ia Om faţă de Iimita de proprietate
stânga a imobilului alimentat. Pozarea conductei se va realiza respectând adâncimea maximă
de îngheţ specificată în Memoriul Tehnic. Adâncimea de pozare va fi de 0.5-0,9 m.

2. Urmare a verificărfl efectuate pe teren in data de 09.05.2019 s-a constatat că pe
traseul Iucrărilor sau in vecinătatea acestuia nu există spaţii verzi, arbori sau arbuti, Iucrările
fiind executate prin carosabil/asfalt.

In urma analizărü 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 execuţiei Iucrării
menţionate.

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de
toaletare, iar Ia finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerü terenului Ia starea iniţială
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Prezentul aviz este emis În baza şi cu respectarea celor speciticate În Certiticatul de
Urbanism nr. din 12.11.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu
planul anexă, - vizat spre neschímbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterH acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirh acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării sunt răspunzători de realizarea Iucrărilor i
de respectarea condiţiilor din prezentul aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, 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,

Si -M aPOPA

Întocmít,
ef Serviciu Avize si Acorduri

Daniela VOINESCU

Ă
2üy

Red:A.A../ 4 ex/03.07.201 9 - prezontul aviz a fost postat pe site-uI PMB
http://www.nmb.rohnstitutiitprimari&direcW/directia mediu/avize arboń in consultare/avize arboń In consultare.php
po data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

91'JL 2019
Către : SC GINICON SRL
Str. Modestiei nr 6Z sector 1

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligraűei nr 4, sector 1

Referitor Ia lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str.
Caragiani Elena nr ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1738047/20.05.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 4586/21.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea lucrării: „Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str Caragiani
Elena nr 17, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriutui tehnic, Ciasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediuiui Bucureşti, Avizele/acordurile

individuale aie deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 04.07.2019, s-a constatat
că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 17m, astfei:

• din conducta existentă în trotuarul str. Caragiani Elena pe partea nr. pare,
subtraversează str. Caragiani Eiena, până Ia aproximativ 3,4m faţă de limita din
partea stângă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
in urma analizărfl dosarului, în conformitate cu 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 emiterü prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrăriior.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţiaiă.
Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea

platbandelor/pastileior/alveolelorlsuprafeţelor de spaţiu verde.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie
a spaţHlor verzi de pe teritoriul Municipiuiui Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări đe defrisare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de ia data emiterii.

DIRECTOR
Simona-Mariana,1É'Ą ‘ .\ Şef Senąciu Avize şi Acorduri

JĹcä t Daniela VOINESC r
k°- :

ĺ V Intocmit:
Ex€PRASCA

Red:P.R.i3ex.-0407.2019 - prezenlul aviz a fost postat pe sile-uI PMB
pe data de

....

Nr. 1738047/4586/

Bd. Reoina Elisabeţa nr 47. d ooştal 050013. sedor 5. Bucureşü. România



o
o



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂTRE,
E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L.

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTORI BUCURETI
ADM1NISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligratiei nr.4, sector 1, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: ‘Alimentare cu energie electrică a imobilului din str. Tribunei
sector 1, Bucuresti"

Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. prin S.C. BEST
ELECTROPROIECT S.R.L. ‚ înregistrată ia P.M.B. cu nr.1738285/20.05.2019 şi la Direcţia de
Mediu cu nr.4589/21.05.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea
Iucrării:'Alimentare cu energie etectrică a ćmobilului din str. Tr(bunei nr. 9, sector 1 ‘ vă
comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din
04.042019 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de
vânzare cu încheiere de autentificare nr. ‚ Memoriu tehnic, Aviz de traseu
nr. emis de Administraţia Domeniului public Sector 1, Clasarea notificării
nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucuresti, avize individuale
emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare in zonă), Iucrarea constă
in:

- realizare racord electric prin montarea unui cablu electric joasă tensiune tip
DC4126/16X, 3x150+95N, pe un traseu de Iungime 11 m, din stâipul de joasă tensiune existent
în trotuarul nr. impare, în vecinătatea imobilului, până Ia firida de distribuţie i contorizare ce se
va monta pe proprietatea beneficiarului, Ia Iimita cu domeniului public. CabIui electric proiectat
se va poza subteran cu respectarea adâncimii de îngheţ, în anţ executat prin săpătură
manuală cu Iăţimea de 0,4 m.

2. Urmare a veriłicării efectuate pe teren în data de 21 .06.2019 s-a constatat că în
proximitatea traseului canalizaţiei electrice propuse, respectiv în trotuarul aferent nr, pare există
platbandă cu vegetaţie spontană.

In urma anaiizării documentaţiei depuse si 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.

lł I iI
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În baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de toaletare, iar Ia
finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de
Urbanism nr. din 04.04.2019 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti
împreună cu planul anexă- vizat spre neschimbare

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterń acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul Iucrărilor sunt răspunzători de execuţia Iucrărilor,
precum i de respectarea condiţHlor din prezentul aviz.

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 spaţHlor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Întocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

2019
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

n...

CĂTRE,
S.C. CONCORDE RESIDENCE CONSTRUCT S.R.L.
Str Turnu Măgurele nr. 240-242, sector 4, Bucureti-SediuI TEHNIC GAZ REŢELE.

Spre ştiinţă:
E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
B-dul Ion Mihalache nrAl-43, sector 1, Bucuresti

CONSILIUL LOCAL SECTOR 4
DIRECŢIA GOSPODĂRIRE LOCALĂ SECTOR 4
B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4, Bucuresti

Referitor ĺa Iucrarea: Alimentarea cu energîe electrică a imobflului situat pe
Drumul Binelui ‚ sector 4, Bucureşti"

Ca urmare a cererii depuse de S.C. CONCORDE RESIDENCE CONSTRUCT S.R.L..,
inregistrată Ia P.M.B. cu nr1738142/20.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr4593ĺ21.052019,
cerere prin care se solicită emiterea avizului privind executarea Iucrării: “ Alimentarea cu
energie electrică a imobilului situat pe Drumui Binelui nr. 172-178 ‚ sector 4' vă comunicăm
următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr din
12.02.2019 emis de Primăria Municipiuĺui Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de
vânzare-cumpărare aut. cu nr. ‚ Aviz de traseu nr.
emis de Consiliul Local Sector 4 — Direcţia Gospodărire Locală, Ciasarea notificării
nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, avize individuale
emise de deţinătorü reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), Iucrarea constă in

- realizare extindere reţea electrică prin pozarea subterană a unui cablu electric
trifaza tip DC4146/5X, 3x150+95N, montat în tub pliabil, pe un traseu ce pornete din PT 4854,
existent pe terenul imobilului IE 220575, va continua prin trotuarul nr. pare din Drumul Binelui
până în dreptul imobilului alimentat, Ia cutia de distribuţie i sectionare, ce va fi amplasată în
incinta imobilului alimentat. Lungimea traseului canalizatiei electrice va fi de 100 m.

2. Urmare a verificărü efectuate pe teren in data de 21 .06.2019 s-a constatat că in
proximitatea traseului Iucrării ‚ în jurul PT 4854 există exemplare de Thuja cu h=2-3 m.

In urma analizării documentaţiei depuse i a verificărilor din teren, în conformitate cu
H.C.G.M.B. nr304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei condiţionat Iucrării
menţionate.

In execuţia Iucrărilor se vor respecta următoarele condiţü:
-ln proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o

tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI materialului
đendrologic.

IłŻ% i
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- În timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului

dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia ceI puţin 1,0 -1,5 m faţă

de arbori, conform SF1 8591/1997 Reţele ediĺitare subterane, Condiţii de amplasare;

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materia(e

în jurul arborilor sau rănire&ruperea ramurilor prin manevrarea uťlajelor din dotare;

In 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 Iucrării, aveţi obligaţia înlocuirfl exemplarelor uscate şi suportarea

contravalorii eventualelor prejudich produse prin prăbuşirea acestora.
Dacă în timpul execuţiei Iucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului

radicular aI 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 irnplica plantarea de material dendrologic in compensare).
In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de toaletare, iar Ia

finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de

Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună

cu planul anexă - vizat spre neschimbare.
Pentru orice modificare apărută in traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi

obligaţia solicitării revizuirh acestuia înainte de inceperea execuţiei Iucrărü.
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 spaţiílor

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Întocmit,
ef Serviciu Avize í Acordurí

Daniela VOINESCU

05.IUL 2013

Red:D.vJ 3ex./04.07201 9 - prezentul aviz a fost pcştat pe site-uI PMB

httnJ/w.Dmb.roRnstjtutii/primarja/directjj/djrectja mediulavize arbod In consultare/avize arbori in consultareolw

po data de

Simona-Mariana POPA
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1737951! 4594!

CĂTRE,

pri n
TEHNIC INSTAL GRUP SRL

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Foligrafiei nr.4, sector 1, Bucuresti

Referitor ĺa Iucrarea: Branament de apă potabilă .şi racord de canal pentru
imobilul din str. Smaranda Brăescu ‚ sector 1, Bucuresti"

Ca urmare a cererii depuse de prin S.C. TEHNIC INSTAL
S.R.L, cerere înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1737951/20.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.4594/21.05.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialttate privind executarea
Iucrării: “Bran.ament de apă potabilă i racord de canal pentru imobiluĺ din str Smaranda
Brăescu nr. 43,4, sector 1, Bucuresti", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr
din data de 07.01.2019 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă,
contract de vânzare-cumpărare autentiticat cu nr. Memoriu justificativ, Aviz
tehnic definitiv nr. emis de Apa Nova, Aviz de traseu nr.
emis Administraţia Domeniului Public Sector 1, Clasarea notificării nr. emisă
de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, avize individuale emise de administratorü
reţelelor tehnico-edilitare) Iucrarea constă în

- realizare bransament de apă prin montarea subteran a unei conducte din PEID
63x5,7 mm cu Dn 5Omm i Iungime de 20 m, care se va Iega Ia conducta de apă potabilă De
180 mm PEID, existentă în carosabilul din str. Smaranda Brăescu, în dreptul aleii de acces Ia
nr.43A. Traseul de pozare a conductei de apă potabilă propusă va străbate carosabilul din str.
Smaranda Brăescu i aIeü de acces, până Ia căminul de branament ce va fi amplasat in în
alee. Execuţia branamentuIui de apă potabilă se va executa cu respectarea adâncimii de
ingheţ.

- realizare racord de canalizare executat din tuburi PVC 160x4,7 mm, SN8 cu
Iungimea de 4 m, care va fi Iegat Ia canalizarea publică din beton, cu Dn 30 cm existentă
carosabilul aleii de acces dintre blocurile 211 i 21 F, prin intermediul căminului de inspecţie
existent în dreptul imobilului cu nr. 43A din str. Smaranda Brăescu. Traseul de pozare a
racordului de canalizare prin carosabil i trotuar, până ia căminui de racord ce va ti amplasat în
incinta imobiluluii, Ia max. 2m de Iimita de proprietate cu domeniul public.

2. Urmare a veriticării efectuate pe teren în data de 27.06.2019 s-a constatat că pe
traseul branamentuIui de apă potabilă ş aI racordului de canalizare nu există vegetaţie sau
arbori afectaţi.

Bd. Rodna Eíisabeta nr 47 noslsl nsmia ednr Ç Riinirpçli R'unni I i I I



Tn urma analizărü documentaţiei depuse i a verificărilor din teren, în conformitate cu
H.C.G.M.B. nr.30412009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţHlor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrării
menţionate.

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de
toaletare, iar Ia finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerfl terenului Ia starea iniţială.

In execuţia Iucrărilor se va respecta Iegislaţia de mediu în vigoare.
Prezentul aviz este emis in baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de

Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 1
Bucureşti împreună cu planul anexă - vi2at spre neschimbare i în baza Avizului tehnic definitiv

nr. emîs de Apa Nova.
Pentru orice modificare apărută in traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi

obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de inceperea execuţiei Iucrărń.
Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării sunt răspunzători de realizarea Iucrărilor.

Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz va fi sancţionată conform arŁ4, 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-Matiana POPA

Tntocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

O

Red:D.V.J 3ex.103.07.2019 - prezentul aviz a iest postal pe sits-uI PMB
htţpj/www.pmb.ro/jnstjtutjijprjmarjaídirectjj/directia mediWavize arboh in consuäareíavize arboń in ccnsultare.php
pe data de

Bd. Reaina Elisabeta nr 47. cod oostal 050013. sector 5. BucuresU. Románia Ie-. I
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

- n

Către: — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Aĺimentarea cu energie eĺectrică aobiectivului conform A TR
01690077/2018 pe Bd. Laminorului nr garaj, sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1743266/05.06.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 5376/06.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Aümentarea cu energie electăcă aobiectivului conform ATR
01690077/2018 pe Bd. Laminorului nr. 18 A, garaj, sector 1", conform documentaţiei
depuse (C.U. nr. ‚ a planurilor anexate şi Memoriului tehnic,
Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu
emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în
data de 03.07.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o lungime de
14m, astfel:

• din stâlpul existent în dreptul imobilului nr, 18 din bd. Laminorului, prin spaţiu
verde (iarbă/gazon), până Ia aproximativ lm faţă de Iimita din partea dreaptă a
proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
ln urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr 30412009 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială,
inclusiv plantare iarbălgazon.

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea
platbandelorÍpastilelorlalveolelor/suprafeţelor de spaţiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
conform art. 4, lit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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 şi este valabil
numai însoţit de avizul Ministerul Culturii ęi ldentităţii Naţionale.

DIRECTOR EXECUTIV, Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Simona-Mariana P0 %. DanieIaVOINESc%/iç

Intocmit:
/J . .t Exp. Roxana PARASCAv

Red:P.R./3ex.-04.07.2019 - prezenlul aviz a%W'osiat pe sile-uI PMB
pe dala de

Nr. 1743266/5376/ )
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

: W L 119
Către : SC ERBAU EDIL CONSTRUCT SRL
Bd. Uverturii nr. 194-200, eL 3, sector 6

Spre ştiinţă: P54 - Direcţia Gospođărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control -

Servicii Spaţii Verzi - B-dulMetalurgieinr. 12-18, GrandArena, eL 1, sector4

Referitor Ia Jucrarea: Extindere reţea de distńbuţie a gazelor naturale i brnnamente pe
Drumul DealuI Cucului nr şi drum de acces, sector 4, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1750362/27.06.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 6335/28.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Extindere reţea de distdbuţie a gazelor naturale .şi branşamente pe
Drumul Dealuí Cucului şi drum de acces, sector 4", conform documentaţiei depuse (C.U.
nr. ‚ a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea
Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan
de coordonare reţele edilitare), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în
data de 03.07.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de
175m, astfel:

• din conducta de gaze existentă în Drumul DeaIuI Cucului, prin Drumul DeaIuI
Cucului pe partea nr. pare, până Ia aproximativ lm faţă de Iimita din partea
dreaptă a proprietăţii, pe terenul cu nr. cadastral IE 227288.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetaţie spontană.
În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr 30412009 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea

platbandelor/pastilelorlalveolelorlsuprafeţelor de spaţiu verde.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.
DIRECTOR EXEÇTN Şef Seivîciu Avize şi Acordufl
Simona-Marianďvt&A Daniela VOINESCU

ĺĺś7Ä2%J ‘%

Întocmit
&xnPARASCA

&
Red:P.RJ3ex.-0407.2019 - ękiLo*'z fost postat pe site-uI PMB ĺ

pe data de

ůnr1

Nr. 175036216335/
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

731uL2019
Către: SC ELECTRO TIRON SRL— solicită ridicarea exemplarułui de Ia registraturaPMB

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Oomniţa Ancuţa nr. 1, sector 1
ADP Sector 1 - B-dul Poligraflei nr. 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Aĺimentare cu energie electrică a imobflu(ui situat pe str. GrigoreCobălcescu nr ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.R. cu nr. 174037212705.2019 şi IaDirecţia de Mediu cu nr. 4995/28.05.2019, prin care solicitaţi avizui de speciaIitate privindexecutarea Iucrării: „Alimentare cu energie eiectrică a imobilului situat pe str GrigoreCobălcescu nr 19, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr
• a planurilor anexate şi Memoriuiui tehnic, Clasarea Notificărü nr.emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Pian decoordonare reţeie ediiitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străziior i ADP sector 1),vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 26.06.2019, s-aconstatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o iungime de lOOm, asťel:• din firida existentă în dreptui imobiIului cu nr. 5 din str. Gheorghe Lazăr, printrotuarul nr impare, apoi prin trotuarul nr. impare al str. Grigore Cobălcescu,până Ia limita din partea stângă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B.Normele de protecţie a spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiuluicunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.
Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentuluisolicitării revizuirä acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
La finalizarea iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului IaNerespectarea ceior menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionatăconform art. 4, Iit, b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţiea spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sautoaletare.
Prezentul aviz are termen de valabiiitate 1 an de Ia data emiterii i este valabilnumai însoţit de avizul Ministerul Culturii i ldentităţii Naţionale.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana

1

Nr. 1740372/4995/

r

r

(

(

nr. 304/2009 privind
Bucureşti, vă facem

aviz, aveţi obligaţia

starea iniţială.

$ef Serviciu Avize şi Acorduri
Danieia VOINESCU

Întocmit:
Expna PARASCA

Red:RR./4ex.-15.07.2019 - prezentul aviz a fosl poslat pe sile-uI PMB

pe dala de

Bd. Regina Ehsabeta nr, 47, cr4 poşIi 050013, sedor 5, BucuresU. România J I



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

-- .... gnţl

Către : SC APA NOVA SA
Str. Tunań nr. 60 A, clădirea tefan ceI Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr 4, sector 1

Referitor la Iucrarea: Branşament de apă .şi racord de canalizare pentru imobflul situat
pe str Lemnańlor nr. ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1740295/27.05.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 4996/28.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea iucrării: Branşament de apă i rncord de can&izare pentru imobilul situat pe
str. Lemnarflor nr 76-78, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a pianurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea
Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,
aviz de traseu emis ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren
în data de 05.07.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de
lm (racord) + lm (bransament), asťel:

• din bransamentul si racordul existent Ia Iimita de proprietate, pe proprietate1 la
aproximativ 2m si 6m faţă de ]imita din partea dreaptă a proprietăţii.

• fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă.
În timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime

faţă de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane. Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. Tn timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor 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 sístemul
radicular aI acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuaie.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma veriflcărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
lucrărflor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori afaţi în apropierea traseuui
Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Faii

Nr. 1740295 14996 I •‘ţ4 1UcLUW
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat

aI execuţiei Iucrărilor menţionate.
Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Conform articolului 5, fltera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările

uiterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi

persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor

verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeeIor de spaţiu verde prin

betonarea platbandelorlpastilelorialveoleiorlspaţiu verde.
Nerespectarea ceior menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.C.G.MB. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, Iit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaletare.

Beneflciarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării

i pentru respectarea condiţfllor din aviz.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu A vize şi A cordufl

ĺĺk Daniela VOÎNESCU
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j'fl PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1740516 / 4997, -2ą. WL 20)9

Către : SC AVI PROD GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura
PMB

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe
Bd. Oaspeţflor nr ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1740516/27.05.2019 şi Ia
Oirecţia de Mediu cu nr. 4997/27.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobflul situat pe Bd. Oaspeţflor
nr 1 8, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificărfl nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti1 Avizele/acordurile

individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia
Străzilor ADP), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de
05.07.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 6m, astfel:

• din conducta existentă în carosabilul b-dului Oaspeţilor, perpendicular, până Ia
aproximativ 5m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii.

• !ără afectarea vegetaţiei existente în platbandă.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime

faţă de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. Tn timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

Tn 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, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctua)e.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirfl exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat

al execuţiei Iucrărilor menţionate.
Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială,

inclusiv plantare iarbălgazon.
Conform articolului 5, Iitera h, din Legea nr 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările

ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi

persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor

verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin

betonarea platbandelorlpastilelorlalveolelorlspaUu verde.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.C.GM.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe

teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.
Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrisare sau

toaletare.
Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării

si pentru respectarea condiţiilor din aviz.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTO&ĎW?»(Y
Simona4ianaOę% -

ąką5t 7, Şef Serviciu Avize şi Acorduri*79 Daniela VOINESCU
\I+ ‘ &‘

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA
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Red:P.R.i3ex.-1 5.07.2019 - prezentul aviz a fost postal pe site-uI PMB
pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

/Şf3.1111 2019
Nr. 1740568149981

CĂTRE,
s.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L.
prin

Spre ştbnţă:
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC I
DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6
Intr. Av. Lt. Caranda Gheorghe nr9, sector 6, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: “Devierea reţelelor publice de apă potabHă i canalizare pentru
eliberarea ampIasamentului imobilului situat pe Drumui Taberei nr.28A, sector 6,
Bucureti"

pentru Parohia “Acoperământul Maicü Domnului i Sfântul Voievod tefan ceI
Mare", inregistrată Ia P.M.B. cu nr1740568/27.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.4998/28.05.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea Iucrărfl: “Devierea
reţeleĺor publice de apă potabilă i canalizare pentru eliberarea amplasamentului imobilului situat
pe Orumui Taberei nr. sector 6, Bucureti' vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din
12.02.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic,
Hotărârea Consiliului Local a Municipiului Bucure$i nr. 87/1993 privind darea În folosinţă gratuită
pe p perioadă de 99 de ani a unor terenuri către Arhiepiscopia BucuretiIor în vederea construirii
de noi biserici ortodoxe i Anexa nr.1 Ia aceasta, Aviz nr. emis de Administraţia
Domeniului Public i Dezvoltare Urbană Sector 4 Bucuresti, Clasarea notificării
nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, plan de coordonare
avizat de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în:

devierea reţelei de apă potabilă existentă pe amplasamentul imobilului din Drumul
Taberei 28A prin amplasarea unei conducte de apă potabilă din PEID De lBOmm PEIOO PNIO cu
Iegare în conducta Dn l5Omm din OL existentă în spatele blocului 0D3 din Drumul Taberei nr.30
(în aleea/spaţiul verde din spatele blocului). Traseul propus pentru noua conductă de apă potabilă
va străbate aleea parcajul auto din Iateralul bloccului 0D3, apoi prin aleea dintre imobilul cu
nr.26A i imobilul cu nr.28 din Drumul Taberei i se va lega În conducta de apă potabilă din OL -

Dn400mm existentă în trotuarul din Drumul Taberei, partea nr pare, La noua conductă se vor
lega bransamentele existente, aferente imobilelor cu nr.28 i 28A. Lungimea traseului conductei
propuse va fi de 75 m.

devierea reţelei publice de canalizare — din beton cu Dn 3Ocm existentă pe
amplasamentul imobilului din Drumul Taberei 28A, prin realizarea unui canal de serviciu din PVC
Dn 315 mm pe un traseu nou în Iungime de 60m, prin aleea de acces aferentă blocului 0D3 (Ia

LOĄ
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Iimita de proprietate din partea de nord a imobilului cu nr.28A), Iegat Ia colectorul 60/9Ocm,
conform planului anexă Ia Cedificatul de Urbanism.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 04.07.2019 s-a constatat în
spahul verde din spatele blocului 0D3 din Drumul Taberei nr.30 (afectat de Iucrări) există arbori i
gard viu. De asemenea, în proximitatea Iucrărilor reţelei de canalizare proiectate există gardul viu
ce împrejmuiete spaţiul verde din faţa blocului 0D3.

În urma analizării documentaţiei depuse i a verificărilor pe teren, în conformitate cu
H.C.G.M.B. nr304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti1 vă facem cunoscut avizul favorabii condiţionat execuţiei Iucrării
menţionate.

In timpul execuţiei Iucrărilor se vor respecta următoarele:
- În proximitatea arborilor/arbu$ilor existenţi în spaţiul verde afectat de traseul

reţelelor proiectate, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor
din teren care să nu distrugă sistemui radicular ai materialului dendroiogic.

- În timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manuai) Ia ceI puţin 1 m — l,5 m faţă
de arbori/arbuşti, conform SR 8591/1997 ReţeIe edihtare subterane. Condiţii de ampĺasare.

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor arborilor, depunerea pământului rezultat din
săpătură, depunerea altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

In cazul în care nu sunt respectate condiţhle menţionate, materialul dendrologic poate fi
pus în pericol de prăbuire prin dezrădăcinare, situaţie în care nu suntem răspunzători de
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialuiui dendrologic, Dacă Ia verificările
ulterioare (12 Iuni de Ia finalizarea IucrărH) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului
dendrologic aflat pe traseul Iucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea
contravalorii eventualelor prejudicfl produse prin prăbuşirea acestora.

- Gardul viu care împrejmuieste spaţiul verde aferent blocului 0D3 va fi protejat (se
va subtraversa), nu va fi afectat de depuneri de material rezultat din săpătură sau de manevrarea
utilajelor din dotare în timpul execuţiei Iucrărilor;

- Terenul unde se vor executa Iucrările va fi împrejmuit i semnalizat corespunzător;
Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de toaletare,

iar Ia finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate in Certificatul de

Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu
planul anexă - vizat spre neschimbare i în baza planului de coordonare depus Ia documentaţie.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrărü ulterior emiterii acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform ad.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.

S im o na

Întocmit
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

IUL ?

Red:D.V.J 3ex./1 5.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
http://w.omb.roĺinstitutii/primaria/directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avizę arboň in consultare.ohp
pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1740569 14999 I ‘fl 10Ł. 2019

Către : SC Best Electroproîect S.R.L. — solicită ridicarea exemplarului de Ia
registratura PMB
pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1
ADP Sector 2 - Şos. Electronicü nr 44, sector 2

Referitor Ia Iucrarea: Extindere reţea electrică pentru alimentare cu energie electrîcă a
imobflului cu adresa .şos. Coíentina nr. ‚ sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia RM.B. cu nr. 1740569127.05.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr 4999/28.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Extindere reţea electńcă pentru alimentare cu energie electrică a
imobiluíui cu adresa os. Colentina nr. 332 A, sector 2", conform documentaţiei depuse
(C.U. nr. ‚ a pianurflor anexate şi Memoriului tehnic,
Clasarea Notificării nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureşti, PIan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia
Străzilor, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării
efectuate pe teren în data de 21.06.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa
subteran, pe o Iungime de 255m, astfel:

• din PT 1008 existent pe str. Sportului, prin trotuarul nr. impare aI str. Sportului,
subtraversează str. Sportu)ui, continuă prin trotuaru nr. pare aI str. Simetriei,
subtraversează str. Simetriei, apoi prin trotuarul str Mică, până Ia Iimita din
partea stângă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
Tn urma analizărH dosarului, în conformitate cu 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitărfl revizuirii acestuia inainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La flnalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXEÇUrn5 Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Simona-MariaWăďbPÁ'ţ Daniela VOINES/
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

49. IUL ZUW

Către : SC CQRIMIL INVEST1TII SRL — prin
Str Occidentului nr 41, bL 3, et. 3, cam. 33, sector 1

Spre ştíinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligraňei nr 4, sector 1

Referitor Ja Jucrarea: Branşament de apă, racord de canal şi branament electric pentru
imobflul situat pe str Dragoslavele nr ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1740918/28.05.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 5039/29.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de apă, racord de canal .şi branament electric pentru
imobilul situat pe str Dragoslav&e nr 6-8, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U.
nr. a pIanurilor anexate şi Memoriului tehnic,
Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediuiui
Bucureşti1 Avizele/acordurile individuale aie deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu
emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de
05.07.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de lOm
branament + 7m record + 6m cablul electric, astfel:

• bransamentul i racordul — din conductele existente în carosabilul
str. Dragoslavele, perpendicular, până Ia aproximativ 1 ‚5m i 3,5m faţă de Iimita
din partea stângă a proprietăţii.

• branamentuI electric — din cablul existent în trotuarul str. Dragoslavele, prin
trotuarul str. Dragoslavele, până Ia Iimita din partea stângă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
Tn urma analizării dosarului, în conformitate cu 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitărfl revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie
a spaţiiloí verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXIJJJ{ĺJ,%\ Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Simona-MarińÄ POPk'0 Daniela VOINESCU
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RoxanaPARASCA

Red:P.R./3ex.-15.07201 9 - prezentul aviz a fcst postat pe &te-uI PMB

pe đata de

1 .4.e4

I JĐ'%

Nr 1740918/5039/

M RecinaEIisabe2 nr 47 rIiyIaifl&)Ohi çptW5 R,rnIrpcJi Rrtnn



0
0



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

4q.WL ?Ü1

Către : SC AVI PROD GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura
PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-duĺ Poligrnüei nr 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str Aiud
nr ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1741088/29.05.2019 şi ia
Direcţia de Mediu cu nr. 5105/30.05.2019, prin care soflcitaţi avizui de specialitate privind
executarea iucrării: Branşament de gaze naturaĺe pentru imobflul situat pe str Aiud nr 34,
sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. a
planuriior anexate şi Memoriuiui tehnic, Clasarea Notiflcărfl nr, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor
de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma
verificării efectuate pe teren în data de 09.07.2019, s-a constatat că Iucrarea se va
executa subteran, pe o Iungime de lOm, astfei:

• din conducta existentă în carosabiiul str. Aiud, perpendicular, până Ia aproximativ
0,3m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii.

• fără afectarea vegetaţiei existente în aiiniamenUplatbandă.
În timpui executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime

faţă de axul arborilor de 1 m—1 .5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptui că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrărfl, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnoiogie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrăriior constructorui va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurui trunchiuiui arboriior şi rănirealruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utiiajeior din dotare.

Tn 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, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuaie.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseuiui
Iucrărfl, veţi avea obligaţia înlocuirU exempiarelor uscate şi suportarea contravaiorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat
aI execuţiei Iucrărilor menţionate.

l-aiI
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Pentru orice modificare apărută uiterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizuiui înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenuiui ia starea iniţială.
Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea

platbandelorlpastilelorlalveoieiorlsuprafeţelor de spaţiu verde.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de speciafltate, 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, flt.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaietare.

Beneficiarul, respectiv executantul Iucrărfl, sunt răspunzători pentru execuţia iucrărfl
i pentru respectarea condiţiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate i an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Wariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

s
Întocmit

Exp. Roxana PARASCA

16.IUL 2013

Red:P.R/3ex.-1507.201 9 - prezentul aviz a fost postat pe siie-uI PMB
pe daia de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂTRE,
S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.
Strada Ghiocei nr.11, sector 2, Bucuresti

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 2
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

— os. Electronich nr 44, sector 2, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: ‘Branament de gaze naturaie pe str Dascăluh" r- sector
2, Bucureti"

Ca urmare a cererii depuse de S.C. AVI PROD GRUP SR.L., înregistrată Ia P.M.B. cu
nr.1741078/29.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.5106130.05.2019, prin care se solicită
emiterea avizului privind executarea Iucrării:" Branament de gaze naturnĺe pe str. Dascălului
nr 74, sector 2, Bucureti", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certif]cat de Urbanism nr. din 07.02.2019 emis
de Primăria Sector 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de vânzare-cumpărare aut.
cu nr ‚ Memoriu tehnic, Extras de carte funciară pentru informare, Aviz tehnic
de racordare Ia sistemul de distribuţie a gazelor naturale nr, emisă de
Distrigaz Sud Reţele, Aviz nr emis de Administraţia Domeniului Public Sector
2 Bucuresti, Clasarea notiflcărü nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureti, avizele individuale emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de
încadrare în zonă), Iucrarea constă în:

- realizare branamentde gaze naturale individual din PE100 SDR 11 cu Dn 32mm şi
Iungimea de 6,5 m (5,5+1,0 reiser), racordat in conducta de gaze naturale din PE Dnl25mm
existentă, montată subteran, în carosabilul din str Dascălului. Conducta de gaze proiectată se va
monta îngropat, Ia adâncimea de 0,9 m în carosabilul i trotuarui din dreptul imobilului cu nr.74
din str. Dascălului, din punctul de cuplare Ia conducta de gaze existentă până Ia postul de reglare
măsurare ce va fl montat Ia aprox. 4.5m de Iimita de proprietate dreapta a imobilului alimentat.
Lucrările de execuţie a branamentuIui de gaze naturale se vor efectua prin săpătură manuală i
pozarea conductei în anţ deschis.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 04.07.2019 s-a constatat că în
proximitatea traseului canalizaţiei electrice există un ex. arbore din specia Prunus cerasifera
(corcodu) plantat în alveola din trotuar

In urma analizării documentaţiei depuse i a verif]cărilor 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 execuţiei Iucrării menţionate.

In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de toaletare, iar Ia
f]nalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specifĺcate în Cedificatul de
Urbanism nr. din 07.02.2019 - vizat spre neschimbare.

Nr.1741078ĺ5106/ V&.1YL LUW
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Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterH acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitărH revizuirü acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărh.

Beneficiarul, respectiv executantul Iucrărilor sunt răspunzători de execuţia Iucrărilor,
precum i de respectarea condiţiilor din prezentul aviz.

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 spaţhlor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Întocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

Red:D.V..t 3ex.il 5.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
http:/twmb.roĺinstitutii/primaria/directiiidirectia mediuíavize arbori in consultareĺavize arbori n consultare.php
pe data de

‘i!ĺU. i1
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
r i Direcţia de Mediu

Nr. 1741084151071 i.IUL 2LH

Către : SC AVI PROD GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura
PMB

Spre ştiinţă: Ađministraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobiluĺ situat pe
str Ja ndarmeriei nr ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată ia P.M.B, cu nr 1741084/29.052019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 5107/30.052019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea lucrărU: Brnnşament de gaze naturaie pentru imobilul situat pe
str Ja,ridarmeńei nr 112, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea
Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,
Avizele/acordurile individuale ale deţinătoriior de reţele ediiitare, aviz de traseu emis de
Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de
09.07.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 4m, astfeL

• din conducta existentă în carosabilul str. Jandarmeriei, perpendicular, până Ia
aproximativ 2m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii.

• în vecinătatea traseuiui Iucrării nu există arbori plantaţi în aliniament.
În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 30412009 privind

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 vă facem
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterfl prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitărU revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrăriior.

La flnalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută iucrări de defrisare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valatilitate ‘1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Marian A

W U Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESgI(

Intocmit:
Exp. Roxana PARASCA‘? ‘fl

Red:P.R./3ex.-15.07.201 9 - prezentul avíz a fost postat pe site-uI PMB
pe dala đe
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

4ą. WL
Către SC AVI PROD GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura
PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dui Poligraüei nr 4, sector 1

Reŕeritor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobîIuI situat pe str Bălăria
n sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1741081/29.05.2019 şi Ia
— Direcţia de Mediu cu nr. 5108/30.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind

executarea Iucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobflul situat pe str Bălăria
nr 37, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de
Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de
09.07.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 3m, astfel:

• din conducta existentă în carosabilul str. Bălăria, perpendicular, până Ia
aproximativ 0,5m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăUi.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
În urma analizărfl dosarului, în conformitate cu 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 lucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterfl prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La flnalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, lit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie
a spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări đe defrişare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR
Simona-Marianfl'OPA %.‘ Şef Serviciu Avize şi Acorduri

Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp.Boxana PARASCA

ľ
Ređ:RR./3ex.-15O7.2019 - prezentul aviz a fost pastat pe site-ul PMB (

pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către : SCMIRAL INSTAL COMPANY SRL
Aleea Mańus Emanofl Buteică nr. 18-20, sector 3

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligratiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobflul situat pe
Aleea Meteorologiei nr. ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvç, înregistrată ia P.M.B. cu nr. 1741803/30.052019 şi Ia
Oirecţia de Mediu cu nr. 523fl1.05.2019, prin care solicitaţi avizui de speciafltate privind
executarea Iucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobflul situat pe
Aleea Meteorologiei nr 15 A, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a pIanurilor anexate şi Memoriului tehnic1 Clasarea
Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia MediuIui Bucureşti,
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de
ADP sector 1), vă comunicăm că1 în urma verificării efectuate pe teren în data de
09.07.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 65m,
astfel:

• din conducta existentă în carosabilul Aleii Meteorologiei, perpendicular, până Ia
aproximativ 3m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţü.

• in vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem
cunoscut avizui favorabil execuţiei lucrăriior menţionate1

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterfl prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrăriior.

— La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie
a spaiIor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana .OPĄ Şef Serviciu Avize şi Acordufl

Daniela VOINESCU

vtÝ' y' intocmit:
naPARASCA

Red:RR.i3ex.-15.07.201 9 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
• pe dala de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

n ni3
JţULNr. 1742372152981

Către : SC ELECTRO TIRON SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura
PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligraűei nr 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Alimentare cu energie eĺectrică a imobilului cu adresa str Pârâul
Rece nr ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1742372/03.06.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 5298/04.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privínd
executarea Iucrării: »Alimentare cu energie eiectdcă a imobilului cu adresa str Pârâul
Rece nr 1 A, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de

coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în
urma verificării efectuate pe teren în data de 26.06.2019, s-a constatat că Iucrarea se va
executa subteran, pe o Iungime de 19Dm, astfel:

• din PT 679 existent în incinta imobilului cu nr. cadastral IE 236512, prin trotuarul
nr. impare aI str. Somesul Rece, subtraversează str. Somesui Rece, apoi prin
trotuarul nr. impare aI str. Pârâul Rece, până Ia Iimita din partea dreaptă a
proprietăţh.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetaţie spontană.
În urma anaiizării dosaruui, în confornitate cu H.C.G.M.B. nr. 30412009 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 emiter prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială,.
Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea

platbandelorlpastilelorlalveolelorlsuprafeţelor de spaţiu verde.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUJj.
Simona-Marianpjt%'47%.

Întocmit:
ExpjARASCA

Red:RRJ3ex.-15.07.2019 - prezenlul aviz a fost postat po site-uI PMB
pe data de

Bd. Regia EI,sabeta nr 47. şt O513, seor5 Bujreşt. Román

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOI7J



0
0



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

ai"

CĂTRE,
E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
pri n

Spre ştHnţă:
CONSILIUL LQCAL SECTOR 3
DIRECŢIA SERVICII PUBLiCE
Intr. Odobeti nr. 5-7, sector 3, Bucureti

Referitor Ia Iucrarea: “Alimentare cu energie electrkă a imobflului situat pe strada
Voineasa 5, sector 3, Bucureti"

Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A prin Doamna
înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1743761/06.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu

nr.5417/07.06.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea Iucrării:" Alimentare
cu energie electrică a imobfluiui situat pe str Voineasa nr sector 3' vă comunicăm
următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din
11.03.2019 emis de Primăria Municipilui Bucureşti împreună cu planul anexă, Fia de soluţie nr.

emisă de E-Distribuţie Muntenia, Memoriu tehnic, Aviz de traseu
nr emis de Direcţia Servicii Publice din cadrul Primăriei Sectorului 3 Bucuresti,
Clasarea notiflcării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucuresti,
avizele individuaie emise de administratoňi reţelelor tehnico-ediiitare), Iucrarea constă în:

- realizare extindere reţea electrică cu o reţea eiectrică sunterană prin pozarea unui
cablu electric JT 3x150+95N tip DC4146R0, pe o Iungime de 75m (traversare 6m + 69 trotuar).
Traseul canalizaţiei eiectrice propuse va porni din CS existentă în trotuar, Ia intersecţia străzilor
Voineasa cu Văilor, va continua prin trotuarul nr. impare, va traversa carosabilul str. Văilor, apoi
va continua prin str Voineasa, prin trotuarul nr. impare până Ia FDCP-uI ce va fi amplasat in
incinta imobilului alimentat, Ia Iimita de proprietate a acestuia, Lucrarea se va executa prin
săpătură iar pozarea cablului electric se va executa in anţ deschis.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 04.07.2019 s-a constatat că pe
traseul de execuţie a Iucrărilor sau în proximitatea acestuia nu există spaţii verzi sau arbori.

In urma analizării documentaţiei depuse si a veriflcărilor din teren, în conformitate cu
H.C.G.M.B. nr304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrării menţionate.

In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de toaletare, iar (a
finahzarea Iucrării aveţi obiigaţia aducerb terenului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea ceior specificate în Certificatul de
Urbanism nr din 11.03.2019 emis de Primăria Municipilui Bucureşti împreună cu
planul anexă-vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrădi ulterior emiterii acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitării revřzuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrării.

Ii[

Nr.1743761 /5417/

Bd. Regina Elisabeia nr 47, cod poştal 050013, sector 5, Buojreşt, România



Beneficiarul, respectiv executantul Iucrărilor sunt răspunzători de execuţia lucrărilor,
precum i de respectarea condiţiilor din prezentul aviz.

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 teritoriuł Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Intocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

DanieIaŞĚCU

1u1f[ ‘W

Red:D.V..I 3ex./15.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
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pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1744433 I 5463 I

Către : SC Best Electroproiect S.R.L. — solicită ridicarea exemplarului de Ia
registratura PMB
pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str !oan C
Filitti nr ‚ sector 3, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1744433/07.06.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 5463/10.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Aämentare cu energie electńcă a imobflului situat pe str Ioan C. FiIitti
nr 4, sector 3", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a
planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă
de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale aie
deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă
comunicăm că, în urma veriflcării efectuate pe teren în data de 11.07.2019, s-a constatat
că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 30m, astfel:

• din PTS 596 existent în trotuarul nr. pare aI Căii Victoriei, prin trotuarul nr. pare
aI str. Ioan C. Filitti, până Ia Iimita din partea dreaptă a proprietăţU.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aiiniament.
În urma analizării dosarului, 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 favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
— Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform ań. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii i este valabil
numai însoţit de avizul jniâteruI Culturii i Identităţii Naţionale.

DIRECTOR EXECUTłJ%
Simona-Maflana PdP'4A 4 4#k Şef Serviciu Avize şi Acorduri

Daniela VOINESCŞ1

ĺ \%d Intocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.RJ3ex.-1507.201 9 prezentul aviz a ĺost poslat pe síte-uI PMB
pe dala đe
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

10Ł. 7flh3

Către : SC Best Electroproîect S.R.L. — solîcită ridicarea exemplarului de Ia
registratura PMB
pentru SC E-Distdbuţie Muntenia SA

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligraűei nr 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de energie &ectrică pentru imobflul situat pe
str. Amman nr ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1744434/07.06.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 5464/10.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de energie eĺectrĺcă pentru imobilul situat pe str Amman
nr 19, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de
ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de
11.07.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o lungime de lOm,
astfel:

• din stâlpul existent din dreptul imobilului cu nr 24 din str Amman,
subtraversează str. Amman, până Ia Iimita din partea stângă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
Tn urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normeĺe de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem
cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia

O
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări đe defrisare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR ĘXECUJ7V,
Simona-Ş!â ŞefSewiciu Avize şi Acorduri

J Daniela VOINESCYĆ

!n tocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.Riaex.-1507.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI FMB 16. IUL 2019
• pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1752064/ 6585! 4gLiOi

CĂTRE,
S.C. FAVEO CONSULTING S.R.L.
Prelungirea Ghencea nr.25, cam.8-1O, sector 6, Bucuresti

Spre ştiinţă:
— PRIMARIA SECTOR 6

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC I DEZVQLTARE URBANĂ
Intr. Av. Lt. Caranda Gh. Nr.9, sector 6, Bucuresti

Referitor ĺa Iucrarea: “Extindere conductă gaze naturale $ branament prin incinta
imobilului cu i situat pe B-dul Timioara, drum de acces fără denumire I
prin se,vitutea proprietate pafliculară cu IE 203167, sector 6, Bucuresti"

Ca urmare a cererii depuse de S.C. FAVEO CONSULTING S.R.L, înregistrată Ia P.M.B.
cu nr.1752064/03.07.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.6585/04.07.2019, prin care se solicită
emiterea avizului privind executarea Iucrărü: “Extindere conductă gaze naturale .şi branament
prin incinta imobflului cu nr. 103L situat pe B-dul Timisoara, drum de acces fără denumire .şi prin
servitutea proprietate padiculară cu IE 203167, sector 6", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Cedificat de Urbanism nr.230R1714862 din
21.03.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Acord de acces Ia
sistemul de distribuţie gaze naturale nr.12438640/15.06.2018 i Soluţia de acces
nr.174233/22.03.2018 emise de Distrigaz Sud Muntenia, Memoriu tehnic, Contract de vânzare
aut. cu nr. 2227/21.06.2017 ‚ Clasarea notificării nr. 10152/17.04.2019 emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bucure$i), Iucrarea va consta în:

- realizare extindere conductă de gaze naturale RP cu o conductă din PE 100 SDR
11 Dn 9Omm, cu racord în conducta de gaze naturale RP din PE 10 SDR11 Dn 9Omm existentă
în incinta imobilului cu nr.103L din B-dul Timioara. Traseul conductei de gaze naturale propuse
va traversa drumul de acces fără denumire (drum de pământ), apoi va continua prin drumul de
servitute cu IE 203167, până în dreptul imobilului cu nr.1O1N din b-dul Timioara, unde va avea
cap terminal. Lungimea totală a conducteim de gaze propusă va fi de 86m.

-realizare branament de gaze naturale, individual, RP din PE 100 SDR 11 cu Dn 32
mm i Iungimea de 3,5 m i a unui post de reglare-măsurare aferent. BranamentuI de gaze
propus va fi racordat Ia conducta de gaze naturale Dn 90 mm propusă prin acest proiect.
BranamentuI va fi poziţionat pe drumul de seMtute din spatele imobilului nou construit de Ia
nrlOlN din B-dulTimisoara.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 14.07.2019 s-a constatat că pe
traseul Iucrărilor nu există spaţii verzi/arbori afectaţi de Iucrare.

In 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 avizui favorabil execuţiei Iucrării menţionate.

In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de toaletare, iar Ia
finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerH terenului Ia starea iniţială.
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Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de
Urbanism nr 230R1714862 din 21.03.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu
planul anexă — vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută in traseul Iucrărü ulterior emiterii acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitărh revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrării.

Executantul, respectiv beneficiarul Iucrării sunt răspunzători de executarea Iucrării i de
respectarea condiţiilor din prezentul aviz.

Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz va f] 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,
ia-Mariana POPA

ef Serviciu Avize i Acorduri
Daniela VOINESCU

16. ŔUŐ. flip

Red:D.v../ 3ex,/16.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
httpiMwwpmb.roiinstitutiiĺorimariaidirectii/directia mediuiavizę arbori in consultare/avize arbori in consultarenho
pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1734458/4043 ; 1745842/5728/ !‘ JBj, 2019

CĂTRE,
Asocierea SC UTI Grup SA - ASTALDI SpA
B-đul Nicolae Caranfil nr. 53, sector 1

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 2
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
os. Electronicii nr.44, sector 2, Bucuresti

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCURETI
Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucuresti

Reteritor Ia Iucrarea: “Realizarea unui branament de apă $ a unui racord de canalizare în
B-dul Basarabia ‚ pentru Patinoarul aflificial Mihai Flamaropol sectcr 2, Bucureti"

Ca urmare a cererii depuse de Asocierea SC UTI Grup SA - ASTALDI SpA, cerere
înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1734458/09.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4043/14.05.2019,
completată cu documentaţia înregistrată Ia RM.B. cu nr. 1745842/13.06.2019 si Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 5728/14.06.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind
executarea Iucrării: “Heaíizarea unui branament de apă i a unui racord de canalizare in B-dul
Basarabia nr. 35, pentru Patinoarul artificial Mihai Flamaropol, sector 2, Bucure.şti", vă
comunicăm următoarele:

1. Contorm documentaţiei
17.05.2018 emis de Primăria Sector 2,
planul anexă, Memoriu justificativ, Aviz
Nova, Aviz de traseu nr.
notificării n
individuale

depuse (Certificat de Urbanism nr. din
prelungit până Ia data de 17.05.2020 împreună cu
tehnic detinitiv nr. emis de Apa

emis de Administraţia Străzilor Bucuresti, Clasarea
r emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucuresti, avize
emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare) Iucrarea constă in:
- realizarea unui branament de apă i două racorduri de canalizare în B-dul

Basarabia nr. 35, ce vor avea Iegătură Ia reţeaua pubhcă de apă i canal; Iucrarea se va
executa in următoarele condiţii:

- Iucrările de realizare a bransamentelor (Brp- 1 un branament de apă de apă
potabilă pentru uz menajer, din polietilenă cu Dn lOOmm, cu Iungimea de 10 m, din conducta
magistrală Dn 600mm aflată in trotuar; Bri — un branament de apă pentru incendiu, din
polietilenă cu Dn lOOmm, cu Iungimea de lOm din conducta magistrală Dn 600mm af Iată în
trotuar), racordului de canalizare publică executat din tuburi PEID 225X20,5mm (PE8OSDR 11)
cu Iungimea de 38m până Ia conducta Dn 50 cm beton aflată pe trotuar, se vor realiza in
exclusivitate in trotuar (sub care este amplasată conducta de apă potabilă cu Dn 600mmdin
care se fac respectivele branamente)

- Iucrările de realizare a racordului de canalizare se vor desfăsura in B-dul
Basarabia colţ cu aleea pietonală Pan Halipa, in imediata proximitate a nr. 35, iar căminul de
inspecţie aI racordului se va realiza în Bd. Basarabia, în zona de trotuar i se vor desfăura cu
un minim de săpătură, prin foraj orizontal dirijat asigurâdu-se subtraversarea arterei Dn
600mm.
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2. Urmare a verificărH efectuate pe teren în data de 11.07.2019 s-a constatat că în
proximitata Iucrărfl există arbori/arbuti.

In urma analizărH 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
Iucrării rnenţionate.

In execuţia Iucrărilor se vor respecta următoarele condiţii:
- În proximitatea arborilor/vegetaUei menţionate, săpătura se va executa manual

sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular
aI materialului dendrologic.

- ĺn timpul łucrăritor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia ceI puţin 1,0 -1,5 m faţă
de arbori, conform SR 8591/1997 Reţeĺe edilitare subterane, Condiţii de ampĺasare;

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale
în ]urul arborilor sau rănire&ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare;

In 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 fřnalizarea Iucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului
dendrologic aflat pe traseul Iucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea
contravalorii eventualelor prejudicH produse prin prăbuşirea acestora.

Dacă în timput execuţiei Iucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului
radicular aI arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanţei minime de 1,0 faţă de
arbori), existând riscul secţionărH 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 defrişare sau de
toaletare, iar Ia finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de
Urbanism nr. “ din 17.05.2018 emis de Primăria Sector 2, prelungit până ta data de
17.05.2020 impreună cu planut anexă - vizat spre neschimbare i in baza Avizului tehnic
definitiv nr. nr.1167795/29.11.2018 emis de Apa Nova.

Pentru orice modificare apărută în traseul IucrărH ulterior emiterH acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii acestuia inainte de începerea execuţiei Iucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul Iucrărń sunt răspunzători de realizarea Iucrărilor.
Nerespectarea celor menţionate în prezentut 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
spaţblor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Maŕiapa POPA

4'• / Întocmit
ef SeMciuAveiAcorduri

R9itT.BJ3axJlBO?2019 . prezenluiav,za ťosI postat pe sie-uIP.4fB
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‘q"1' PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1737115/4337 2&IUL 2019

CĂTRE,
APA NOVA BUCURESTI S.A.

Spre ştflnţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 2
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
os. Electronicii, nr. 44, sector 2, Bucuresti

Obiectul Iucrării: “Branament apă i racord canal pentru imobflul din strada
Dr, Mihai Georgescu corp C, sector 2"

Având în vedere solicitarea depusă de APA NOVA BUCUTI S.A. ‚ înregistrată Ia
Primăria Municipiului Bucure$i cu nr.1737115ĺ16.05.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu
nr.4337117.05.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea
Iucrării: “ Branament apă i racord canal pentru imobfluĺ din strada Dr, Mihai Georgescu

corp C, sector2,'vă comunicăm următoarele:
1. Conform documentaţiei anexate Ia solicitare: (Certiflcat de Urbanism nr.

din 03.05.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul
anexă, Contract de vănzare- cumpărare cu incheierea de autentificare nr
12.05.2016, Memoriu justiücativ, Clasarea Notiticărh nr emisă de Agenţia
pentru Protecţia Mediului Bucuresti, Aviz emis de Ministerul Cultuhi i
Identităţii Naţionale, Aviz nr. emis Consiliul Local Sector 2- Administraţia
Domeniului Public Sector 2, Aviz nr. emis de Primăria Sector 2 Bucuresti,
avize individuale emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare in
zonă), Iucrarea constă în:

realizare branament apă potabilă pozat subteran, executat din polietină Dn20
mm i cu lungimea de 2m, cu Iegătură Ia reţeaua publică de apă potabilă Dn 100 mm fontă
existentă in strada dr. Burghelea. Traseul branamentuIui de apă potabilă proiectat va
traversa parţial carosabilul în dreptul imobilului alimentat, până Ia căminul de branament ce
va f] montat in in trotuar, pe domeniul public. Execuţia branamentuIui de apă se va realiza
cu respectarea adâncimii de ingheţ (intre 0,Om-1 ‚1 m).

• realizare racord de canalizare executat din tuburi PVC 160x4,7 mm 5N8 cu
Iungimea de 5 m, Hcanal=3,9, HCR=2m i pantă de 17%, cu Iegare Ia reţeaua publică de
canalizare Dn30 cm beton existentă in str. Burghelea prin căminul de inspecţie existent in
carosabil. Căminul de racord proiectat se va amplasa in trotuar.

2. Urmare a veriflcării efectuate pe teren in data de 27.06.2019 s-a constatat că in
proximitatea traseului Iucrărh, in trotuarul din dreptul imobilului cu nr. 15 din str. Dr. Mihail
Georgescu (din str. Burghelea) există un ex. Ailanthus Altissima spĄfals oţetar).

Bd. Regwia Elisabeta nr. 47, COd poştaI 05V013, sedoc 5. Buaireşti, Romăn
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În urma analizărfl documentaţiei depuse i a constatărilor din teren, in conformitate cu
HCG.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil executiei Iucrării mentionate.

- Tn proximitatea materialului dendrologic menţionat, săpătura se va executa
manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţfllor din teren care să nu distrugă sistemul
radicuiar aI materialului dendrologic.

- În timpul Iucrărilor, executantu) va Iua măsuri de protejare a materialuiui
dendrologic 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;

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale
in juwl arborHor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare;

În cazul în care nu sunt respectate condiţüle menţionate, nu suntem răspunzători de
eventuatele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic, Dacă Ia verif]cările
ulterioare (12 Iuni de Ia finatizarea Iucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului
dendrologic af]at pe traseul IucrărH, aveţi obligaţia înlocuirfl exemplarelor uscate şi suportarea
contravalońi eventualelor prejudicü produse prin prăbuşirea acestora.

Dacă în timpul execuţiei Iucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului
radicular aI arbodlor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanţei minime de 1,0 faţă de
arbori), existänd riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului đendrologic se va realiza
numai după obţinerea unui aviz de specřalitate emis in baza unei solicitäri punctuale (deťrisare
care va implica plantarea de material dendrologic in compensare).

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări đe đefrişare sau de
toaletare, iar Ia f]nalizarea Iucrărü aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor speciflcate în Certificatul de
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureti cu planul
anexă - vizat spre neschimbare, Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior
emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitărfl revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei
Iucrării.

Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz va fi sancţionată conform ad.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.

Prezentui aviz este valabil 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simo a#ařĺ na POPA

\_ Întocmit
- Sef Serviciu Avize i Acorduri

Danieia VOINĘSCU

Red:A.A..ĺ2ex.í.16.07.2019 - prezentul aviz a fosl posIat pe site-uI PMB
htlp:/i.pmb.roIinsIitulii/primaMa/direcIii/directia mediu/avize arbod in consuliare/avize arbcri in consuItarephp
pe data de

2Ojg
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ToI:021.305.5500 I I

htlp IMww.pmbm I

________

Le- .e °°‚



4*

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

2k.WL 2O1
Nr. 174192915234/

Către : SC AVI PROD GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura
PMB

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1

Referitor Ia Iucrarea:
str. Corniei nr.

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1741929/30.05.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 5234/31.05.2019, prin care solicitaţi avizul de speciaHtate privind
executarea Iucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str Corniei
nr. 25, lot 1, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a
planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor
de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în
urma verificărfl efectuate pe teren în data de 16.07.2019, s-a constatat că Iucrarea se va
executa subteran, pe o Iungime de 4m, astfel:

• din conducta existentă în carosabilul str. Corniei, perpendicular, până Ia
aproximativ 3,5m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţfl.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem
cunoscut avizuI favorabil execuţiei iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială,.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECVŢIW
Simona-Marian#PÔPA t

‚‘

Red:P.fl./3ex.-17.07.2019 . prezentul avíz a fcst pnstat pe siie-uI PMB

pe đata de
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Branşament de gaze naturale pentru imobŰu! situat pe
sector 2, Bucureşti

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

n

CĂTRE,
E-DISTR1BUŢIE MUNTENIA S.A.
pri n

S.C. ELECTROCONS PROIECT S.R.L.

Spre ştiinţă:
PRIMARIA SECTOR 6
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC I DEZVOLTARE URBANĂ
SERVICIUL EDILITAR AVIZARE AMPLASAMENTE PE DOMENIUL PUBLIC
Intr. Av. Lt. Caranda Gh. Nr.9, sector 6, Bucuresti

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCURETI
Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureti

Referitor Ia Iucrarea: “Extindere reţea electrică în vederea alimentărü cu enrgie
electrică a imobiiului situat pe str. MărgeIelor nr.258, sector 6, Bucuresti"

Ca urmare a cererii depuse de E-D1STRIBUTIE MUNTENIA S.A. prin S.C.
ELECTROCONS PROIECT S.R.L, înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1742682/04.06.2019 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr.5344/05.06.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea
Iucrării: “ Extindere reţea electrică în vederea alimentărü cu energie eĺectrică a imobiluĺui situat
pe str. Mărgeieĺor nr.25B, sector 6", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.182R1700724 din
11.03.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu
justificativ, Fia de soluţie nr.3246119/12.12.2018 emisă de E-distribuţie Muntenia, Aviz
nr.341/05.04.2019 emis de Primăria Sectorului 6 — ADPDU — Serviciul Edilitar Avizare
Amplasamente pe Domeniul Pubiic, Aviz de traseu nr. 9403/22.04.2019 emis de Administraţia
Străzilor Bucuresti, Contract de vânzare aut. cu nr. 5267/22.12.2017, Ciasarea notificărü
nr.7397/20.03.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, plan de coordonare
avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), Iucrarea va consta

- realizare extindere reţea electrică JT prin pozarea subterană a unui cablu electric tip
3x150+95N, de ia postul de transformare PTZ 1489 existent pe terenul din Iateralul biocului nr.
305 din str. Erou Serban Bogdan Stan, nr.7, pe un traseu ce va străbate trotuarul din faţa blocului
305, va continua prin trotuarul nr. impare din str. Erou Serban Bogdan Stan, va subtraversa prin
foraj orizontal carosabilul din str.Mărgeleior, apoi va continua prin trotuarui nr. potaIe impare din
str.Mărgelelor, prin trotuarul str. DeduIeti, până in dreptul imobilului alimentat, Ia iirida de
distribuţie, contorizare i protecţie ce va fi amplasată pe terenul imobilului alimentat. Lungimea
traseului canalizaţiei electrice va fi de 306m, din care 300 m pe domeniul public.

I, I Il
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2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 09.07.2019 s-a constatat că pe
trotuarul nr. impare din str. Erou erban Bogdan Stan există aliniament stradal cu arbori plantaţi
în alveole/pastile stradale. Lăţimea trotuarului este de 1,5 m.

De asemenea, în Iateralul blocului 305 din str. Erou Serban Bogdan Stan, în proximitatea
traseului există arbori plantaţi în spaţiul verde aferent blocurilor adiacente, arbori care vor fi

p rotej aţi.
In 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

Iucrării rnenţionate.
In timpul execuţiei lucrărilor se vor respecta următoarele:
- In proximitatea arborilor existenţi în proximitatea traseului reţelei proiectate,

săpătura se va executa manual sau utilizând 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 săpăturilor (executate manual) Ia ceI puţin 1 m — 1,5 m faţă
de arbori/arbuşti, conform SR 8591/1997 Reţeie edilitare subterane, Condiţii de amp!asare.

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor arborilor, depunerea pământului rezultat din
săpătură, depunerea altor materiale în jurul arborilor sau rănirealruperea ramurilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

In cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic poate fi
pus în pericol de prăbusire prin dezrădăcinare, situaţie în care nu suntem răspunzători de
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic, Dacă Ia verificările
ulterioare (12 Iuni de Ia finalizarea Iucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului
dendrologic aflat pe traseul IucrărH, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea
contravalorii eventualelor prejudicfl produse prin prăbuşirea acestora.

In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de toaletare, iar Ia
finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţíală.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de
Urbanism nr. 182R1700724 din 11.03.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu
planul anexă — vizat spre neschimbare si in baza planului de coordonare depus Ia prezenta
documentaţie.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrărü ulterior emiterii acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei IucrărH.

Executantul, respectiv beneticiarul IucrărH sunt răspunzători de executarea Iucrărh i de
respectarea condiţiilor din prezentul aviz.

Nerespectarea celor menţionate in 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-Mri ą PQPA

ďt
( ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

IU ojç
Red:DV../ 3exJl 7.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
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pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

2'..IUL 2019

CĂTRE,

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 5
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 5
Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-1 1, sector 5, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: “Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale i branamente pe
intrarea Aurel Ciurea, proprietate particulară, sector 5; Bucureti"

Ca urmare a cererii depuse de .‚ cerere
înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1744199/07.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.
5467/10.06.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea
Iucrării: “Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale ş branamente pe intrarea
Aurel Ciurea, proprietate padiculară, sector 5, Bucuresti"vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. -) din
29.11.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic,
Acord de acces /08.02.2016 emis de Distrigaz Sud Reţele, Aviz nr.

/22.02.2019 emis de Primăria sectorului 5, Clasarea notificărü nr.
01.03.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, plan de coordonare

avízat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă) Iucrarea constă
in:

- realizare extindere conductă gaze naturale RP PE 100 SDR1 1 Dn OOmm din
conducta RP PE 100 SDR1 1 Dn 1 25mm existentă pe intrarea Aurel Ciurea. Conducta
propusă va fi montată subteran de Ia punctul de racordare din dreptul imobilului cu numărul
cadastal IE 21 5261, va continua prin carosabilul intrării Aurel Ciurea până în dreptul imobilului
cu 1 B pe intrarea Aurel Ciurea unde va avea CT, potrivit planului de situaţie sc. 1:500 anexat;

- realizare branament de gaze naturale RP PE 100 SDR1 1 Dn 32mm de Ia noua
conductă de distribuţie HP PE 100 SDR11 Dn 9Omm, pentru imobilul cu nr.1B din Intrarea
Aurel Ciurea.anţuI de pozare a conductaeii bransamentului propus va avea o Iăţime de
0,4m pe o Iungime de 1 5mI i o adâncime de 1 m, iar săpătura se va efectua manual;

2. Urmare a verificărü efectuate pe teren în data de 11.07.2019 s-a constatat că în
proximitatea branamentuIui a fost inventariat 1 ex. Malus sp. (măr) O 20-25cm, h 4m

In 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 execuţiei Iucrării
menţionate.

In execuţia Iucrărilor se vor respecta următoarele condiţii:
- In proximitatea arborelui menţionat, săpătura se va executa manual sau utilizând

o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI arborelui.

Nr.1 744199/5467/
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- Tn timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a a arborelui prin
menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la ceI puţin 1,0 -1,5 m faţă de acesta
conform SH 8591/1997 Reţeĺe ediĺitare subterane, Condiţii de amplasare;

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pămäntului sau altor materiaie
în jurul arborilor sau rănire&ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare;

In cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic, Dacă Ia veriticările
ulterioare (12 Iuni de Ia finalizarea Iucrării) se constatâ uscarea sau prăbuşirea arborelui atlat în
proximitatea Iucrărü, aveţi obligaţia înlocuirii acestuia dacă se usucă şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea arborelui.

Dacă în timpul execuţiei Iucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului
radicular al arborelui 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 in baza acestui avíz nu se execută Iucrări de defrisare sau de
toaletare, iar Ia finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de
Urbanism nr. 933R1672439 din 29.11.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti impreună
cu planul anexă - vizat spre neschimbare i în baza planului de coordonare depus Ia
documentaţie.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitărfl revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării sunt răspunzători de realizarea Iucrărilor.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art4, 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 I an de la data emiterü.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Maç na POPA

Întocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOI ESCU

9Ľ
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂTRE,
ENGIE ROMANIA S.A.
prin
S.C. MIRAL INSTAL COMPANY S.R.L.
Aleea Marius Emanoil Buteică nr.18-20, sector 3, Bucuresti

Spre ştiínţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 5
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 5
Strada Fabrica de Chibríturi nr. 9-11, sector 5, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: “Extindere conductă gaze natuťale .şi branamente pe str.
Altoiului sector 5, Bucureşti"

Ca urmare a cererii depuse de ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. MIRAL INSTAL
COMPANY S.R.L., înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1744480/07.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.5468/10.06.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea Iucrării:"Extindere
conductă gaze naturale .i branamente pe str Aĺtoiului nr. 11, sector 5"; vă comunicăm
următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din
21.03.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de
vânzare — cumpărare aut. cu nr. ‚ Memoriu justificativ, Acord de acces Ia
sistemul de distribuţie gaze naturale nr. emis de Distrigas Sud Reţele,
Aviz nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 5, Clasarea notificărfl
nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, plan de coordonare
avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare În zonă), Iucrarea constă
in:

- realizare extindere conductă de gaze naturale cu o conductă montată subteran,
din PE 100 SD 1 cu Dn 125 mm pe str. Altoiului, cu o Iungime de 29 m, conductă care se va
cupla ia conducta de gaze naturale Dn 125 mm existentă în carosabilul din str. Altoiului. Traseu
conductei de gaze naturale propuse va străbate carosabilul str Altoiului până în dreptul
imobilului cu nr.1 1 unde va avea cap terminal.

- realizare branament de gaze naturale RP din FE100 SDR 11 Dn 32 mm
Iungimea de 5,5 m (4,5 m +1 m reiser), de Ia noua conductă de gaze naturale Dn 125 mm
proiectată În carosabilul din Altoiului până Ia postul de reglare-măsurare ce va fi ampiasat pe
terenul beneficiarului, Ia aprox. 0,5 m de Iimita de proprietate dreapta a imobilului alimentat.

Lucrările de execuţie a branamentuIui proiectat se vor efectua prin săpătură
manuală I pozarea conductei în anţ deschis.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 04.07.2019 s-a constatat că pe
traseul Iucrărilor nu există spaţii verzi.

In 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 spaţHlor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrării menţionate.

In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de toaletare, iar Ia
finalizarea Iucrărfl aveţi obligaţia aducerfl terenuiui Ia starea iniţială.

Iż=k i Gb41I
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Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de
Urbanism nr. 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 revizuirń acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrărilor sunt răspunzători de execuţia Iucrărilor,
precum i de respectarea condiţiilor din prezentul aviz.

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 spaţfllor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate ‘1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Întocmit
et Serviciu Avize i Acorduri

Daniela\/O7SCU

Red:D.v../ 3ex./1 6.07.2019 - prezentul aviz a fost pcstat pe site-uI PMB
http:/đwww,pmb.roflnstjtuW/prtrnari&ďrecUiídirecţia medţu/avize arboń in consuţtareĺavize arboţi in consultare.php
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

L'.WL ZUW

Către : SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA — prin d — solicită
ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB
B-dul Ion Mihalache nr. 4 1-43, sector 1

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniîa Ancuţa nr. 1, sector 1
ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de energie electrică pentru imobilul situat pe
bd. Oaspeţflor nr. ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1744499/07.06.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr 5470/10.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de energie electrică pentru imobflul situat pe
bd. Oaspeţflor nr 46, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.
7 ‚ a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea
Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan
de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor i ADP sector
1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 11.07.2019, s-a
constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 14m, astfel:

• din LEA JT existent în trotuarul din dreptul imobilului alimentat, perpendicular, până
Ia aproximativ lSm faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii.

• fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obľgaţia respectării distanţelor minime

faţă de axul arborilor de 1 m—1 .5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţUlor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic, In timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirealruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborfl din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemu)
radicular aI acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirfl exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

I III
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat
aI execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte đe începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Conform articolului 5, Iitera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţUlor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi
persoanele juriđice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor
verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin
betonarea platbandelorlpastilelor/alveoleiorlspaţiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată
conform H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, Iit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau
toaletare.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrărU
i pentru respectarea condiţiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia đata emiterii.

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit
gxanaPA7ASCA

‘QIUL 20Lv

Red:P.R./4ex.-17.07.2019 - prezentul aviz a Iost postat pe site-uI PMB
pe data de
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DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

24,WL ZOiJ

Către : SC MARNA SOC COM SERV SRL
Str. Tâmpa nr. 1, bI. 1 C, eL 4, ap. 27, sector 2
Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dulPoligrafieinr. 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Extindere reţea electrică pentru aĺimentare cu energie electrică a
imobilului cu adresa Aleea Meteorologiei nr ‚ sector 1, Bucureşti

fleferitor ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1744836/10.06.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 5515/11.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrăńi: „Extindere reţea electrică pentru alimentare cu energie electrică a
imobflului cu adresa Aleea Meteoroĺogiei nr. 15 A, sector 1", conform documentaţiei
depuse (C.U. nr. ‚ a planuriior anexate şi Memoriuiui tehnic,
Clasarea Notificărh nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătoriior de reţele edilitare, aviz de traseu
emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de
09.07.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 1 60m,
astfel:

• din PT 3801 existent pe Aleea Meteorologiei, prin trotuarul nr. pare aI
Aleii Meteorologiei, subtraversează Aleea Meteorologiei, până Ia aproximativ

• 1 1 m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii.
• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetaţie spontană.
In urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normeie de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem
cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulierior emiterfl prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea

platbandelorlpastilelor/alveolelorlsuprafeţelor de spaţiu verde.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie
a spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiuiui Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.
DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA Şef Serviciu Avize şi Acorduri

Đanieia VOINESCU

:1 Intocmit..;fl tĺI• 2 Exn.Boxana PARASCA
Aed:P.fl./3ex.-17.O7.2O1W'gĂ'áviz a tost postat pe site-uI PMB

pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂTRE,
E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.

in atenţia

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA STRAZILOR BUCURETI
Strada Domniţa Ancuţa nr.1 sector 1, Bucureti

Referitor Ia Iucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobflului cu adresa Calea
Plevnei ‚ corp 8, sector 6, Bucure ‚ti"

Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. pentru BIBLIOTECA
CHIMIEI S.A., inregistrată Ia P.M.B. cu nr.1744917/11.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.5584/12.06.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea Iucrării: “Alimentare
cu energie electrică a imobflului cu adresa Calea Plevnei nr. 139A, corp B, sector 6,: vă
comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.96R11691369 din
28.01.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic,
Aviz tehnic de racordare nr.02265668/15.05.2018 emis de E-distribuţie Muntenia, Aviz de traseu
nr.6137ĺ20.03.2019 emis de Administraţia Străziior Bucuresti, Clasarea notificării
nr.3716/18.02.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, plan de coordonare
avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), Iucrarea va consta

- realizare extindere reţea electrică JT prin pozarea subterană a unui cablu electric tip
DC4146R0 3x95+50N, de Ia postul de transtormare PT 3842 existent pe terenul cu nr cadastral
IE 221469, prin trotuarul nr. impare din Calea Plevnei până în dreptul imobilului alimentat, Ia
BMPT 32A ce va fi montat în incinta imobiluiui, Ia Iimita de proprietate cu imobilul cu nr. cadastral
IE 210097, în decupajui garduiui. Lungimea traseului canalizaţiei electrice va fi de 85m. CabIuI
electric va fi pozat în trotuar, Ia adâncimea de 0,8 m ‚ în sanţ deschis.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 09.07.2019 s-a constatat că pe
trotuarul nr. impare din Calea Plevnei, în proximitatea traseului Iucrărilor există aiiniament stradal
cu arbori plantaţi în alveole/pastile stradale. Lăţimea trotuarului este de 2,5-3,0 m.

Traseul reţelei electrice propuse va afecta fâia de spaţiu verde amenajat existentă în
dreptul postului de transformare.

In urma anaiizării documentaţiei depuse i a verificărilor din teren, în conformitate cu
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei Iucrării
menţionate.

I,;iiI
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În timpul execuţiei Iucrărilor se vor respecta următoarele:
- În proximitatea arboriIor/arbutilor existenţi în spaţiul verde afectat de traseul

reţelelor proiectate, săpătura se va executa manual sau utilizănd o tehnologie adaptată condiţiilor
din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic.

- !n timpul Iucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia ceI puţin 1 m — 1,5 m faţă
de arbori/arbuşti, conform SR 8591/1997 R&ele ediĺitare subterane. Conditü de ampĺasare.

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor arborilor, depunerea pământului rezultat din
săpătură, depunerea altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin
manevrarea utilajelor ďn dotare.

In cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic poate fi
pus în pericol de prăbusire prin dezrădăcinare, situaţie în care nu suntem răspunzători de
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic, Dacă Ia verificările
ulterioare (12 Iuni de Ia finalizarea Iucrărb) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului
dendrologic atlat pe traseul Iucrărń, aveţi obligaţia înlocuirH exemplarelor uscate şi suportarea
contravalorh eventualelor prejudicü produse prin prăbuşirea acestora.

In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de toaletare, iar la
finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerh terenului Ia starea iniţială, inclusiv refacerea platbandei
de spaţiu verde din dreptul postului de transformare, cu gazonarea acesteia.

Prezentul aviz este emis in baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de
Urbanism nr.96R11691369 din 28.012019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti impreună cu
planu( anexă — vizat spre neschimbare i în baza planului de coordonare depus Ia prezenta
documentaţie.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrărü ulterior emiterfl acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirH acestuia inainte de inceperea execuţiei IucrărH.

Executantul, respectiv beneficiarul Iucrării sunt răspunzători de executarea Iucrărü i de
respectarea condiţülor din prezentul aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, Iit. b)
đin Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 prMnd 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 ExEcUrIV,
SimonaMąr'ana POPA

- 72 ef SeMciu Avize i Acorduri
c Daníela VOINESCU

1 9.flQ 2019

Red:D.V../ 3exJ18.07.2019 - prezentul aviz a fcst postat pe site-uI PMB
http://www.pmb.rohnstiţutii/pdmaha/directjj/directia međiu/avize arbori in consultareíavize arbod n consultare.ohr
pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 174567715633 I

Către : SC Best Electroproiect S.R.L. — soiicită ridicarea exemplarului de Ia
registratura PMB
pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Po/igrafiei nr 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Extindere reţea electrică pentru alimentare cu energie electrică a
imobflului cu adresa str. JiuIui nr. ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1745677/12.062019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 5633/13.062019, prin care solicitaţi avizul de speciafltate privind
executarea Iucrării: „ Extindere reţea electrică pentru alimen tare cu energie electrică a
imobilului cu adresa str. Jiului nr. 2 c, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a pianurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea
Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,
PIan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm
că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 11.07.2019, s-a constatat că iucrarea
se va executa subteran, pe o iungime de 62m, astfei:

• din PT 2994, prin aleea (carosabil) aferentă blocului de Iocuinţe din str. Jiului nr. 4,
până Ia Iimita din partea stângă a proprietăţii.

• fără afectarea vegetaţiei existente în spaţiu verde din vecinătatea PT-ului.
In timpul executărU acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime

faţă de axul arborilor de lm—1.Sm, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele ediíitare
subterane. Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului IucrărU, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materiaiuiui dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

b cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborU din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular aI acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea
unui aviz de specialitate emis în baza unei so]icitări punctuaie.

Vă facem cunoscut că în cazul in care este secţionat sistemul radicular ai
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualeie pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabiie.

Precizăm că în cazul în care în urma verificăriior ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicfl produse prin prăbuşirea acestora.
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat

al execuţiei lucrărilor menţionate.
Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei ĺucrărilor.
La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.
Conform articolului 5, litera li, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţhlor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările

ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi

persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor

verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin

betonarea pIatbandelor/pastilelorIalveolelor/spaiu verde.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că in baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrisare sau
toaletare.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru executia lucrării
i pentru respectarea condiţiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de ĺa data emiteríi.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana:9.ÇPA

Şef Servîcîu A vize şi Acorduri

‚.J JJ Daniela VOJNESCU
I iJ n

(
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Drecţia de Mediu

24.flą. 2fl1P

Către : SC Best Electroproiect S.R.L. — solicită ridicarea exemplaruiui de !a
registratura PMB
pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - 8-dul Poligrafiei nr 4, sector 1

Referitor ĺa Iucrarea: Branşament de energie electrică pentru imobilul situat pe
str. Prahova nr ‚ sector 1, Bucureşti

Reteritor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1745681/12.06.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 5634/13.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrărfl: Branşament de energie electrică pentru imobi/uI situat pe str Prahova
nr. 7 sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificărü nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de
ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificărfl efectuate pe teren în data de
11.07.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 35m,
astfel:

s din PTZ 1346 existent pe trotuarul nr. pare aI str. Prahova, subtraversează str.
Prahova, continuă prin trotuarul nr. impare aI str. Prahova, până Ia äproximativ
1 2m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţü.

! în vecinătatea traseului Iucrării nu există arbori plantaţi În aliniament.
In urma analizărU dosarului, în conformitate cu 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 emiterU prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia Înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia ađucerii terenului Ia starea iniţială.
Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea

platbandeloripastilelorlalveolelorlsuprafeţelOr de spaţiu verde.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toałetare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate ¶ an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV, Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Simona-MariantPĽíPk. Daniela VOINESCUJ., ą:

ĺJt Intocmit:
J' Ę Exppn iARASýA

- c ‚.9AedP.R./3ex.-17.O7.2O1 9 .pçęeq$iJîż a iost pos!at pe siţe-uI PMB

pe dala de
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ijr PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1745675156351 LkĄUL ZUU

Către : SC Best Electroproiect S.R.L. — solicită ridicarea exemplarului de Ia
regîstratura PMB
pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domnia Ancuţa nr. 1, sector 1
ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia íucrarea: Aĺimentarea cu energie electrică a imobflului situat pe str. TimiuIui
nr. ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1745675/12.06.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 5635/13.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Alimentarea cu energie eĺectrică a imobflului situat pe str. TimiuIui
nr. 29, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.
a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă
de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţeie edflitare, aviz
de traseu emis de Administraţia Străzilor i ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma
verificării efectuate pe teren în data de 11.07.2019, s-a constatat că Iucrarea se va
executa subteran, pe o Iungime de 240m, astfel:

• din PT 45771 existent în incinta imobilului cu nr. cadastal IE 219670 din str.
Inovatorilor, subtraversează str. Inovatorilor, continuă prin trotuarul nr. pare aI str.
Inovatorilor, prin trotuarul nr. impare aI os. Chitila, apoi prin trotuarul nr. impare aI
str. Timisului, până Ia limita din partea stângă a proprietăţii.

• !ără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.
In timpuI executării acestei Iucrări aveţi obligaüa respectării distanţelor minime

faţă de axul arborilor de 1 m—1 .Sm, conform prevederilor 5R 8591/1997 Reţele edilitare
subterane. Condü de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului IucrărU, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adapiată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănire&ruperea ramurilor arborilor 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, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că in cazul În care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

Bd. Re&na Elsabeta nr.47. çod ms&aIOSml.i sednr5 Rrmçtŕ Rnmn t"%.



Iucrărh, veţi avea obligaţia înlocuirfl exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii

eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat

aI execuţiei Iucrărilor menţionate.
Pentru orice mođificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Conform articoluiui 5, Iitera h, din Legea nr 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările

ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi

persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor

verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin
betonarea platbandelor/pastiIelorIaIveolelor/spaiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiílor verzi de pe

teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.
Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrisare sau

toaletare.
Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia IucrărU

i pentru respectarea condiţfllor din aviz.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR ĘXECUTIV,
Simona-MáPQfA

‘,Vţ ţ!j, ‚ Şef Serviciu Avize şi Acorduri

‘
Danieia VOINESCU

Intocm,t:
Exp. Roxana PARASCA

‘°.1UL2OW

Aed:P.R,/4ex.-17.07.201 9 - prezentul aviz a fost pcstat pe site-uI PMB
pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către : SC Best Electroproíect S.R.L. — solicită ridicarea exemplaruiui de Ia
registratura PMB
pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str Domníîa Ancuţa nr 1, sector 1
Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6

Referitor Ia Iucrarea: Extindere reţea electrică pentru alimentare cu energie eíectrică a
imobflului cu adresa str Valea Qltuĺui nr. ‚ sector 6, Bucureşti

Referitor ia cererea dvs., mnregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1745672112.06.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 5636/13.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Extindere reţea electrică pentru alimentare cu energie electrică a
imobUului cu adresa str Valea Qltului nr. 71, sector 6", conform documentaţiei depuse
(C.U. nr a planurilor anexate şi Memoriului tehnic,
Clasarea Notificărfl nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureşti, PIan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia
Străzilor, avizul favorabil emis de ADPDU sector 6), vă comunicăm că, în urma verificărfl
efectuate pe teren în data de 11.07.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa
subteran, pe o Iungime de 210m, astfel:

• din PT 2083 existent pe Aleea Callatis, subtraversează Aleea Callatis, prin
parcarea din Aleea Caliatis, continuă prin aleea de acces dintre blocurile de
Iocuinţe nr, 8 i 11, prin spaţiul verde aferent blocului din str. Valea Oltului nr. 8,
apoi prin trotuarul nr. pare aI str. Valea Oltului, subtraversează str Valea Oltului,
continuă prin trotuarul nr. impare aI str. Valea Oltului, până Ia Iimita din partea
stângă a proprietăţii.

• fără afectarea vegetaţiei existente în spaţiile verzi aferente ale blocurilor şi a
arborilor aflaţi în platbanda aferentă trotuarului traseului.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime

faţă de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 ReţeIe ediĺitare
subterane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constwctorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor matedale în jurul trunchiului arborilor şi rănire&ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborfl din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul

l1eiiI
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radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea
unui aviz de specialitate emis in baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualeie pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorfl
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat
al execuţiei lucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială,
inclusiv plantare iarbăigazon.

Conform articolului 5, Iitera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţUlor verzi din intravilanul iocalităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor
verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin
betonarea platbandelorIpastilelorIalveoIeIorIspaiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, Iit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau
toaletare.

Beneficiarul, respectiv executantul Iucrărfl, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării
i pentru respectarea condiţUlor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTJV,
Simona-Mariaďa; .99PA

1,11 ţii» Şet Serviciu Avize şi Acorduri
ăljh JĄ Danieia VOINESCU

Intocmit:
ExĄ$$naRA

Red:PRJ4ex.-17.07.2019 - prezentul avŕz a tosl postat pe sile-uI PMB
• pe data de
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Nr. 1746531 15771 I ‘ą(UL. 201F

Către : SC ELECTRO TIRON SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura
PMB
Str. Lacul Ursului nr. 50, sector 6

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şoa Electronicii nr 44, sector 2

Referitor ĺa iucrarea: Alimen tare cu energie electrică a imobiiului situat pe str Gheorghe
Ţiţeică nr. ‚ sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1746531/14.06.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 5771/18.06.2019, prín care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Alimentare cu energie electrică a imobflului situat pe str Gheorghe
Ţieică nr 167, sector 2", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de

coordonare reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, În
urma verificării efectuate pe teren în data de 26.06.2019, s-a constatat că Iucrarea se va
executa subteran, pe o Iungime de 12Dm, astfel:

din PTZ 3908, prin trotuarul imobilului cu nr. cadastrai IE 203033,
subtraversează str. Gheorghe Ţiţeică, continuă prin trotuarul nr. impare al
str. Gheorghe Ţileică, până Ia Iimita din partea dreaptă a proprietăţii.
în vecinătate nu există arbori plantaţi în aiiniament.

In urma analizărfl dosarului, în conformitate cu 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitărfl revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniVală.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrisare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.
DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana Şef Serviciu Avize şi Acorduri

Daniela VOJNESCU

Intocmit:
Exp. Şpxana PARASCA

Hed:P.R./3ex.-17.07.2019 - prezeniul avíz a tost posiat pe site-uI PMB

pe data de ....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

2&wL 2019

Către SC Best EIectroproiect S.R.L. — solicită ridicarea exemplarului de Ia
registratura PMB
pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligraűei nr. 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branament energie electdcă pentru imobilul situat pe Drumul
PIaiuI aruIui nr ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B, cu nr 1747211l18.07.2019 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr. 5868/19.062019, prin care solicitaţi avizui de specialitate privind executarea
Iucrărfl: Bransament electric subteran penbtru imobilul situate pe Drumul PIaiuI .Şarului nr 70
D, montare post de transformare $ montare reţele între postul de transĺormare $ FDCP-uri,
conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a planurilor
anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia
pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acorduriie individuale ale deţinătorilor de reţele
edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate
pe teren în data de 11.07.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o
iungime de 58m, astfel:

• din PT 4649 existent pe Drumul PIaiuI Saruiui (drum de pământ), prin Drumul PIaiuI
aruiui pe partea imobiielor cu nr. impare, traversează Drumul FIaiuI Sarului,
continuă prin terenul cu nr. IE 215992, unde va fi montat i noul post de
transformare, până ia aproximativ lm faţă de hmita din partea stângă a proprietăţfl.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetaţie spontană.
În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr 30412009 privind

Normele de protecţie a spaţflior verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut
avizul favorabil execuţiei Iucrăriior menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obiigaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială, inclusiv
plantare iarbălgazon.

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea
platbandeior/pastilelorÍalveolelorlsuprafeţeior de spaţiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
conform ad. 4, Iit, b din Anexa 1 ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normeie de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau toaletare.
Prezentul aviz are termen de vaiabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXĘq&L)4 Şef Se,viciu Avize şi Acorduri
Simona-Maria$)'OPA “- Daniela VOINESCU

Ci

‘.đ.q 2 Intocmi:.-vc Exp. Roxana PARAS&

Red:RR/3ex.-17.072019 - prezentul aviz a fost postat pe sile-uI PMB (
http /Mrww pmb roĺinstitutiilpnmanaldirectiűdirectiapiediWavize_arton_In_consultar&avize_arbon_In_conSuItare php pe data de

Nr. 1747211 158681
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

.111 2(l1°

CĂTRE,
AVI PROD GRUP S.R.L.
Str. Ghiocei nr.11, sector 2, Bucuresti

Spre ştünţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureti

Referitor Ia Iucrarea: “Extindere conductă gaze naturale i branamente pe Drumul Piscu
Radului, sector 1, Bucuresti"

Ca urmare a cererii depuse de AVI PROD GRUP S.R.L., cerere înregistrată Ia P.M.B.
cu nr.1750325/27.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6336/28.06.2019, prin care se solicită
emiterea avizului de speciaiitate privind executarea Iucrării: “Extindere conductă gaze naturale
ibranşamentepe DrumuíPżscu Radului, sector I,' vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr din
03.04.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti impreună cu planul anexă, Memoriu tehnic,
Aviz de traseu nr. emis de ConsiIiu Local Sector 1— ADP S1, Clasarea
notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, plan de
coordonare avizat de administratorH reţelelor tehnico-edilitare, plan de incadrare în zonă)
Iucrarea constă în

- realizare extindere conductă gaze naturale RP PE 100SDR11 Dn 9Omm reţea
distrihuţie gaze naturale existentă în carosabilul din str. Drumul Regimentului unde are punct
de conexiune — PC. Conducta va fi montată subteran până în dreptul imobilului cu
unde va avea cap terminal (CT)

- realizare branament de gaze naturale RP PE1 OOSDR1 1 Dn 63mm de Ia noua
conductă de distribuţie RP PE SDR1 1 Dn DOmm, până Ia Postul de reglare măsurare ce va fi
amplsat Ia Iimita de proprietate cu dom public;

Lucrările de pozare a conductei de gaze propuse se vor executa prin săpătură, Ia o
adâncime de 0,5-0,9m i o Iungime a traseului de cca. 9OmI pe drum de pământ/asĺalt.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 10.07.2019 s-a constatat că în
pe traseul nu există vegetaţie sau arbori/arbuti.

ln 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 spaţHlor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrării
menţionate.

Precizăm că in baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de
toaletare, iar Ia finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este emis in baza şi cu respectarea celor specificate în Ceńiîicatul de
Urbanism nr. din 03.04.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună
cu planul anexă - vizat spre neschimbare ş în baza planului de coordonare avizat de
administratorfl reţelelor tehnico-edilitare.

Nr.1750325/6336/ -‚“
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Pentru orice modificare apârută în traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi

obligaţia solicitărfl revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării sunt răspunzători de realizarea iucrărilor i

de respectarea condiţiilor din aviz.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform arŁ4, 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 teritoriu Municipiului Bucureşti.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Tntocmit,
Sef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

Ređ TBSexJ;&Oî2OP9prezarwJ a2 a Iosţ postel pe siieuJ PMB
http:fleNwvw pmbro/ins2itutiWpnmariaJdirectďdreclia modiWavize aitod in nsuItareJavize arbo,i in consultarep pe data đe
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PRIMAR MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

15iUflO19
-

Către : SC MELPREST SRL — prin dI Trifu Danie! — solicită ridicarea exemplarului de!a registratura PMB

Spre flinţă: PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului PublicIntrarea Odobesti nr. 5-7, sector 3

Referitor Ia Iucrarea: Extindere conductă gaze naturale şi branşamente pe aleea deacces afernntă b(ocWui H 36 pe Aĺeea Perişom şi prin proprietăţi particulare (pt.bIocuI 3 din str, Feteşti ‚ sector 3, Bucureşti

( ) Referitor la cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1756258118.07.2019 şi laOirecţia de Mediu cu nr. 7193/19.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privindexecutarea lucrării: »Extindere conductă gaze naturale şi branşamente pe a!eea de accesaferentă blocului H 36 cu nr. 5 pe Aleea Perişoru şi prin propńetăţi parliculare, sector 3",conform documntaţiei depuse (C.U, r din 14,05.2019, a planuriloranexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificărü' /03.06.2019 emisă de Agenţiapentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurileindividuale ate deţinătorilor de reţele edifltare, aviz de traseu emis de PS 3), văcomunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren in data de 23.07.2019, s-a constatatcă lucrarea se va executa pe o Iungime de 185m, astfeL• din conducta existentă subteran În locul de parcare din vecinătatea blocului situatpe A?eea Perişoru nr. 5 A, continuă subtrean prin Iocul de joacă amenajat cu tartan,pavele gri, carosabil asfaltat, alee de acces, apoi continuă pe proprietatea privatădin str. Feteşti nr. 54-56, pe gard, aerian1 până Ia aproximativ 15m faţă de Iimita dinpartea dreaptă a blocului 3 din str Feteşti nr. 54-56.• fără afectarea vegetaţiei existente în Iocul de joacă amenajat.j În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor( minime faţă de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997Reţele edilitare subterane, Condiţii de amplasare.Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpăturase va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nudistrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. ln timpul lucrărilor constructorul vaIua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului saualtor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirealruperea ramurilor arbońlor prinmanevrarea utilajelor din dotare.
În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" in scopul menţineriidistanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemulradicular aI acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinereaunui aviz de specialitate emis in baza unei solicitări punctuale.Vă facem cunoscut că ?n cazul în care este secţionat sistemul radicular almetarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Iacondiţii meteo nefavorabile.

l i —s-- I

Nr. 1756258(71931

Bd. Regina Ehsabeta nr. 47, cod poş(aI a50013. sectoç5, RucureşU, Româna



Precizăm că în cazul în care în urma veriflcărtlor ulterioare (24 Iuni de la finalizarea

Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

Iucrărü, veţi avea obgaţia în)ocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorU

eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Avánd în vedere ce!e consfatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat

aI execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi

obligaţia so)icitării revizuirii avizu(ui ínainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială,

inclusiv plantare iarbălgazon.

Conform arttcolului 5, litera h, din Legea nr 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravitanul localităţilor, cu modificările şi completările

ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi

persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor

verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin

betonarea platbandelor/pastilelorlalveoleloríspaţiu verde.

Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specia!itate, va fi sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe

teritoriul Municipiului Bucureşti, art4, HLb.

MenVonăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau

toaletare.
Beneficiarul, respectiv eecutantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia

lucrării i pentru respectarea condiţiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUT?V,

S,ińiôné4llariana POPA

*
Şef Serviciu Avize şi Acorduri

ţ 1f4f Daníeía

r.

j lntocmiŕ:
Exp. Roxana PARASCA (

Red:P.Ri3ex-2507.2019 - prezentul aviz a fost postat pe stte-ul PMB pe đatađe
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr 1731394, 1750603! 3490, 6430!

CĂTRE,
DQAMNA
Strada -

. .‚
sector 2, Bucuresti

Spre ştünţă:
CONSILIUL LOCAL SECTQR 2
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
os. Electronicü nr. 44, sector 2, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: “Extindere reţea electrică în vederea alimentării cu energie
electrică a ímobilului situat pe strada Emancipării nr. 17 sector 2, Bucureştľ'

Ca urmare a cererii depuse de DOAMNA ‚ înregistrată Ia
P.M.B. cu nr.1731394/24.04.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.3490/25.04.2019, completată cu
documentaţia înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1750603/28.06.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr.
6430/01.072019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea Iucrării:"Extindere
reţea electrică în vederea aĺimentărü cu energie eĺectrică a imobilului situat pe strada Emancipărü
nr.17 sector2' vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr din
21.11.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de
vânzare duplicat aut. cu nr. ‚ Aviz CTE emis de E-Distribuţie Muntenia, Aviz
nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 2 Bucuresti, Clasarea
notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, plan de
coordonare semnat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă),
Iucrarea constă in:

- realizare extindere reţea electrică prin montarea subterană a unui cablu electric de
joasă tensiune tip DC 4146/5X, 3x150÷95N, pe un traseu de L=125m, din CD — cutia de
distribuţie ş secţionare amplasată pe trotuarul nr.pare din str. Emancipărfl, Ia intersecţia cu str.
Gherghiţei. Traseul canalizaţiei electric va strpbate 5 m trotuarul numerelor postale pare, va
subtraversa strada EmancipărH, apoi va continua prin trotuarul nr. postale impare din str.
Emancipării până în dreptul imobilului cu nr Ia FDCP-ul vare fi montat în incinta imobilului
alimentat, Ia Iimita de proprietate, cu acces din domeniul public. CabIuI electric va fi pozat Ia o
adâncime de 0,9 m în trotuare i respectiv, Ia 1,2 m Ia subtraversări. anţuI de pozare aI cablului
propus va avea Iăţimea de max. 0,5 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 14.07.2019 s-a constatat că pe
traseul Iucrărilor nu există spaţii verzi sau arbori/arbuti.

In urma analizărh documentaţiei depuse i a verificărilor din teren, în conformitate cu
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrării menţionate.

In baza acestui aviz nu se execută Iucrări đe defrisare sau de toaletare, iar Ia
finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Bd. Regina Elisabeta nr. 47. cod pcştal O5l 3. ssctar 5. Bucureşű, Ramânia í,aiiI



Prezentul aviz este emis În baza şi cu respectarea celor specificate În Certificatul de
Urbanism nr. din 21.11.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti impreună cu
planul anexă - vizat spre neschimbare i În baza planului de coorodnare depus la documentaţie.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi
obLigaţia solicitărü revizuirh acestuia inainte de inceperea execuţiei Iucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul Iucrărilor sunt răspunzători de execuUa Iucrărilor,
precum i de respectarea condiţHlor din prezentul aviz.

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 vaiabilitate l an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Nţ

Intocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

DanieIaVQINESCU

4

Hed:D.v../ 3ex.122.072019- prezenlul aviz a ĺost postat pe site-ul PMB
http://w.pmb.roRnstitutii/pdmań&directii/directia mediu/avize arbań in consuQare/avize arbori in consultarephp
pe data de

2&IUL 2019
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către : DI.
26, WL 2019

— solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poíigraflei nr. 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Bransament cu energie eĺectńcă a imobUului situat pe
str. Dolomitului nr. ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1732631/02.05.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 3663/03.05.2019, completată cu documentaţia mnregistrată la
P.M.B. cu nr. 1744778/10.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5516/11.06.2019, prin
care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării: Branşament cu energie
electrică a imobUului situat pe str Doiomitului nr 9, sector 1, conform documentaţiei
depuse (C.U. nr. ‚ a planurilor anexate şi Memoriului
tehnic, Clasarea Notiflcării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia
Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz
de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren
în data de 19.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de
14m, astfel:

• din LEA JT existent in dreptul imobilului alimentat, prin trotuarul str. Dolomitului,
până Ia limita din partea stângă a proprietăţU.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi in aliniament.
În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B.

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Marian Şef Serviciu Avize şi Acorduri

DanieIaVOINES_

_onaPARASCA

Red:P.RJ3ex.-23.07.2019 - prezentul aviz a fnst postat pe siteuI PMB <21
pe data de

I,aii

Nr. 1732631,1744778/3663,55161

nr. 304/2009 privind
Bucureşti, vă facem

aviz, aveţi obligaţia

starea iniţială.

Bd. Regina Elisabeta nr 47, cod poştal 050013, şedor5. Buaireş. Român
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Meďu

CĂTRE,
E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
Bulevardul Ion Mihalache nr.41-43, sector 1, Bucuresti

Doamnei

Spre ştünţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei, nr.4 sector 2, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: “Bransament electric pentru alimentare cu energie electrică a
imobilului din str.Aiud nr.40B, sector 1, Bucureti"

Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A., înregistrată Ia P.M.B.
cu nr.1739751/23.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4850/24.05.2019, completată cu
documentaţia înregistrată Ia P.M.B, cu nr 1746700/14.06.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr.
5769/18.06.2019, prin care se so)icită emiterea avizului privind executarea iucrărfl: “Branament
electric pentru alimentare cu energie eĺectrică a imobiĺului din str.Aiud nr.40B, sector i' vă
comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.24/2TEIDD/N54199/ din
22.01.2019 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de
vânzare autentificat cu nr. ‚ Memoriu tehnic, Aviz de traseu
nr. emis de Consiliul Local Sector 1- Biroul Control Inspecţie Avize, Clasarea
notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucuresti, avize
individuale emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare in zonă),
Iucrarea constă în:

- realizare bransament electric din LEA stradală existentă pe stâlpul din trotuarul
aferent imobilului cu IE 243048 din str, Aiud prin pozarea subterană a unui cablul de tip
3x50+25C pe un traseu ce străbate trotuarul apoi subtraversează prin foraj dirijat carosabilul ş
trotuarul str. Aiud până Ia FDCP-uI ce va fi montat in incinta imobilului cu nr.40B din str. Aiud, Ia
Iimita de proprietate. Lungimeatraseului branamentuIui electric vafi de 19m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 10.07.2019 s-a constatat că în
trotuarul nr, pare din str, Aiud există aliniament stradal sub formă de platbandă, cu arbori
p!antaţi în aceasta.

In urma analizării documentaţiei depuse ş 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
Municipiuiui Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei Iucrării
menţionate.

Nr 1739751, 1746700/4850, 5769/....2EJUL.2019

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poMal 050013, seçtor 5, Bucureşd, România



ĺn timpul execuţiei lucrărilor se vor respecta următoarele:

- În proximitatea arboriIor/arbutilor edstenţi în proximitatea lucrărilor, săpătura se

va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţülor din teren care să nu distrugă

sistemul radicular al materialului dendrologic.

- În timpul Iucrărilor, executantul va lua másuri de protejare a materialului

dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia ceI puţin 1 m — 1,5 m

faţă de arbori/arbuşti, conform SR 8591/1997 Retele edilitare subterane. Condiţű de amplasare.

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor arborilor, depunerea pământului rezultat din

săpătură, depunerea altor materiale în jurul arborilor sau rănireairuperea ramurilor prin

manevrarea utilajelor din dotare.
In cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic poate

fi pus in pericol de prăbuire prin dezrădăcinare, situaţie în care nu suntem răspunzători de

eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic, Dacă Ia verificările

ulterioare (12 Iuni de Ia finalizarea lucrărH) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului

dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obIigaia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Dacă in timpul execuţiei Iucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului
radicular aI 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 in baza unei solicitări punctuale (defriare
care va irnplica plantarea de material dendrologic in compensare).

In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrisare sau de toaletare, iar Ia
finalizarea Iucrărü aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de
Urbanism nr 2412TE1DD/N54199/ din 22.01.2019 emis de Primăria Sectorului I Bucureşti
impreună cu planul anexă-vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrărń ulterior emiterii acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul Iucrărilor sunt răspunzători de execuţia Iucrărilor,
precum i de respectarea condiţülor din prezentul aviz.

Nerespectarea celor menţionate in 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.

PQPA

întocmit
ef Serviciu Avize şki Acorduri

Daniela VOINESCU

7r
Red:D.v../ 3exíl 9.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMD
hflp://wwwnmb.roiinsututii/pńmariaJdirectii/directia mediu/avize arteri in consultarefavize arboń in consultare.php

pe data de

L&i )I

DIRECTOR EXECUTIV,
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

26.IUL. 2019

Către : SC RNB INSTAL CONSTRUCT SRL — prin dI. — solicită
ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1
PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public
Intrarea Odobesti nr 5-7, sector 3

Referitor ía Iucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale i branamente pe
M Theodor P&Iady nr $ propńetăti particulare, sector 3, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1742202/3105.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 5241/03.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării:,,Extindere reţea de distdbuţie a gazelor naturale şi branamente pe
bd. Theodor Pallady, proprietăţi particuĺare, sector 3", conform documentaţiei depuse
(C.U, nr a planurilor anexate şi Memoriului tehnic,

Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia
Străzilor i PS 3), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de
19.07.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 191m,
astfei:

• din conducta existentă în carosabilul bd. Theodor Pallady, subtraversează
bd. Theodor Pallady, până Ia Iimita din partea dreaptă a proprietăţii.

• traseul continuă cu o nouă conductă de gaze, montată aerian, prin incinata
imobilului IE 222863, de-a Iungul Iimitei de proprietate cu gardul despărţitor aI
imobilelor vecine cu IE 228206 i IE 202302, până în dreptul blocului 4, unde are
CT.

• fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă.
În timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor

minime faţă de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997
Reţele edflitare subterane. Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor 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, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Ie%II
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Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al

metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii

meteo nefavorabile.
Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de Ia finalizarea

Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

lucrărh, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorfl

eventualelor prejudicü produse prin prăbuşirea acestora
Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat

aI execuţiei lucrărilor menţionate.
Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială,

inclusiv plantare iarbălgazon.
Conform articolului 5, Iitera h, din Legea nr 24/2007 privind reg)ementarea şi

administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările

ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi

persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor

verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin

betonarea platbandelor/pastilelorlalveolelorlspaţiu verde.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe

teritoriul Municipiului Bucureşti, arŁ4, lit.b.
Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrisare sau

toaletare.
Beneflciarul, respectiv executantul lucrărfl, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării

i pentru respectarea condiţiilor din aviz.
Prezentul aviz are termen de valabilitate i an de Ia data emiterii.

DiRECTOR EXECUT1V,
Simo POPA

i Şef Serviciu Avize şî Acorduri

DR (k Daniela VOINESCU

Intocmit:
Exp. Roxana PARASCA

-a

24ruL 2019

Red:PR/4ex-2207.2019 - prezentul aviz a fost postat pe sile-uI PMB
pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

2&IUL 2019
Nr 1742369! 5300!

CĂTRE,
ENGIE ROMANIA S.A.
pri n
S.C. FAVEO CONSULTING S.R.L.
Prelungirea Ghencea nr.25, cam.8 i 10, sector 6, Bucuresti

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 4
DIRECTIA DE GOSPODĂRIRE LOCALĂ
B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et.1, sector 4, Bucuresti

“Branament de gaze
comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.
emis de Primăria Sector 4 Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Contract de
vânzare cumpărare aut cu nr. ‚ Acord de acces Ia sistemul de distribuţie gaze
naturale nr. emis de Distrigaz Sud Reţele, Ciasarea notificării
nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureęti, avize individuale
emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare i stradale, plan de încadrare in zonă),
lucrarea va consta în:

- realizare branament de gaze naturale, individual, redusă presiune, din PE100
SDR 11 Dn 32 mm i (ungimea de 10,0 m (9,0m ÷ 1,Om reiser) şi a unui post de reglare
măsurare aferent. Bransamentul de gaze propus va fi racordat Ia conducta de gaze naturale Dn
125 mm existentă în carosabilul din str.AIuniuIui. Realizarea Iucrărilor se va efectua în anţ cu
Iăţimea de 0,4 m, iar pozarea conductei se va efectua Ia adâncimea de 0,9 m.

2. Urmare a verificărü efectuate pe teren in data de 04.07.2019 s-a constatat că in
aliniamentul din trotuarul aferent imobilului alimentat există plantat în alveolă un ex. UIm cu
diametruide 35-4Ocm, h-10-12m.

In urma analizării documentaţiei depuse i
H.C.G.M.B. nr.30412009 privind aprobarea Normelor
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul
menţionate.

Referitor la Iucrarea: ‘Branament de gaze naturale pe str. AIun4uIui nr.68, sector
4, Bucure$i"

Ca urmare a cererii depuse de S.C. ENG1E ROMANIA S.A. prin S.C. FAVEO
CONSULTING S.R.L., inregistrată Ia P.M.B. cu nr.1742369/03.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu
cu nr.5300/04.06.201 9, prin care se solicită emiterea avizuĺui privind executarea Iucrării:

naturale pe str. AluniuIui nr.68, sector 4, Bucuresti", vă

a verificărilor din teren, în conformitate cu
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
favorabil conditionat execuţiei Iucrării

I ilBd. Regrna Ellsabeta nr 47. cad paştal fl5l 3. sedar 5, Bucureşü. Ramánia



În executia Iucrărilor se vor respecta următoarele condiţii:
-In proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilîzând o

tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI materialului

dendrologic.
- În timpul lucrărilor, executantul va lua mäsuri de protejare a materialului

dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia cel puţin 1,0 -1,5 m faţă

de arbori, conform SR 8591/1997 fleţele edilitare subterane, Condiţii de amplasare;

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale

în jurul arborilor sau rănire&ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare;

ln cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţŕonate, nu suntem răspunzători de

eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic, Dacă la verificările

ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului

dendrologic aflat pe traseul Iucrării, aveţi obhgaţia in(ocuirii exemplarelor uscate şi suportarea

contravalorii eventualelor prejudicH produse prin prăbuşirea acestora.
Dacă în timpul 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 secţionărü acestuia, detrişarea materiaIuui 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).
- In conformitate cu art. 5 din Legea 24/2007 privind reglementarea ş

administrarea spaţülor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările i completările ulterioare,

“Pentru protecţia si conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice i juridice au următoarele

obligaţii: - h) să nu diminueze suprafeţele spaUilor verzi, In acest sens, este interzis reducerea

suprafeţ& aiveolei prin betonarea acesteia.
ln baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de toaletare, iar Ia

finalizarea IucrărH aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate in Certificatul de

Urbanism nr. emis de Primăria Sector 4 Bucureşti împreună cu planul

anexă — vizat spre neschimbare i este valabil în prezenţa avizului de traseu emis de Direcţia

Gospodărire Locală din cadrul Primăriei Sector 4, cu respectarea condiţiilor din acesta.
Pentru orice modificare apărută în traseul lucrărH ulterior emiterii acestui aviz, aveţi

obligaţia solicitărü revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.
Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. 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 la data emiterii.

DIRE EXECUTIV,
‚ULUI e

Si na-Mar POPA

(f
1 lntocmít,

( ef Serviciu Avize i Acorduri
Oani&a VOINESCU

Red:Q.V.J 3ex/16.OT2019 - prezentu? aviz a fost postat pe site-u? PMB

http:flwww.pmbro/insbtutii/pńmań&directii/directia mediu/avize arbod in consultare/avize arboń in consultare.php

pe data de

2IuL. 2019
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

26.IUL 2019
Nr. 1742564, 1749506! 5302, 6229!

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA LACURI, PARCURI I AGREMENT BUCURETI

Spre ştünţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B.dul Poligrafiei nr.1, sector 1, Bucuresti

ADM1NISTRAŢ1A STRĂZILQR BUCURETl
Str. Domniţa Ancuţa nr.1, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: “Branamente de apă potabflă, branamente de incendiu $
racorduri canaiizare pentru amenajările realizate în zona Lacului Floreasca, sector
1, Bucureşti"

Ca urmare a cererii depuse de Administraţia Lacuri, Parcuri i Agrement Bucureti
ALPAB, inregistrată Ia RM.B. cu nr.1742564/03.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu
nr.5302104.06.2019, completată cu documentaţia înregistrată Ia P.M.B. cu nr.
1749506/26.06.2019 si Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6229/27.06.2019, prin care se solicită emiterea
avizului privind executarea Iucrărfl:" Branamente de apă potabflă, bran.şamente de incendiu .şi
racorduri canalŕzare pentru amenajărfle realizate în zona Lacului Floreasca, Iucrări executate pe
terjtoriuisectorului 1", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr din
27.05.2019 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu
justiticativ, Aviz tehnic detinitiv nr. ‚ Aviz nr. emis de
Direcţia de Cultură a Municipiului Bucuresti, Clasarea notificărü nr, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, Aviz nr. ęmis de Administraţia
Bazinală de Apă Arge Vedea, imputernicire), lucrarea constă in:

• realizare branament de apă potabflă 1, din poiietilenă cu Dn 30 mm i Iungimea
de 10 m, care se va racorda Ia reţeaua publică de alimentare.cu apă din fontă Dn 200 mm,
existentă în spaUui verde aferent parcului, în zona sSos Nicolae Caramf iI X os. Nordului. Traseul
branamentuIui propus va traversa spaţiul verde, până a căminu de branament ce va fi
amplasat în spaţiul verde aferent parcului (confom planurilor anexă Ia Certiticul de Urbanism);

• realizare branament de apă potabilă - 2, din polietilenă cu Dn 30 mm i Iungimea
de 23 m, care se va racorda Ia reţeaua pubhcă de alimentare cu apă existentă in carosabilul din
str. Zăgazului;

• realizare racord de canalizare din tuburi PVC 160x4,7 mm i Iungime 4 m. Racordul
de canal propus se va Iega la conducta de canalizare publică din PVC, De 250mm, existentă în
carosabilul din str.Zăgazului. Căminul de racord se va amplasa în carosabilul din str Zăgazului.

Execuţia bransamentelor de apă se va realiza cu respectarea adâncimii de încheţ (0,9
m - 1,10 m);
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2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 10.07.2019 s-a constatat că pe

traseul iucrărilor există spaţii verzi inerbate, iar în proximitate există arbori plantaţi în spaţiul verde

al parcului.
In urma analizării documentaţiei depuse i a verificărilor 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 iucrării

menţionate.
In timpul execuţiei Iucrărilor se vor respecta următoarele:

- In proximitatea arborilor existenţi în spaţiul verde afectat de traseul reţelelor

proiectate, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren

care să nu distrugă sistemul radicuiar aJ materiaiuiui dendroiogic.

- b timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului

dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturiior (executate manual) Ia cel puţin 1 m — 1,5 m faţă

de arbori/arbuşti, conform SR 8591/1997 ReţeIe edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor arborilor, depunerea pământului rezultat din

săpătură, depunerea altor materiale în jurul arborilor sau rănire&ruperea ramurilor prin

manevrarea utilajelor din dotare.
In cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic poate fi

pus în pericol de prăbuire prin dezrădăcinare, situaţie în care nu suntem răspunzători de

eventuaie!e pagube produse prin prăbuşirea materiaiuiui dendrologic, Dacă ia verificările

ulterioare (12 Iuni de ia finalizarea Iucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului

dendrologic aflat pe traseul iucrării, aveţi obligaţia înlocuirH exemplarelor uscate şi supodarea

contravaiorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Terenul unde se vor executa Iucrările va fi împrejmuit i semnalizat corespunzător;

In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de toaietare, iar Ia

finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerü terenului la starea iniţială.
Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea ceior specificate in Certificatul de

Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti

împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.
Pentru orice modificare apărută în traseul IucrărH ulterior emiterfl acestui aviz, aveţi

obligaţia solicitărH revizuirH acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.
Beneficiarul, respectiv executantul Iucrărilor sunt răspunzători de execuţia Iucrărilor,

precum i de respectarea condiţiilor din prezentul aviz.
Nerespectarea ceior menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, 11Ł b)

din Anexa nr 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţńlor

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
Prezentul aviz are termen de valabilitate I an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simon PA

eĺ S
ei0 i Acorduri

* RO -
Daniela VOINESCU

2&HJL 2019
Red:D.v../ 4exJ22.07201 9 - prezentul aviz a tost postat pe site-uI PMB
hitp://www.pmbroiinsţjtutjj/primarja/djrectii/directia mediwavize arbod in consultar&avize arboń in consuItare.nh

pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

1&lg 2M

Către : SC ELECTROCONS PROIECT SRL — solîcită ridicarea exemplarului de Ia
registratura PMB

Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control -

Servicii Spaţii Verzi - B-dulMetalurgieinr 12-18, GrandArena, eL 1, sector4

Referitor Ia Iucrarea: Extindere reţea electrică în vederea alimentăńi cu energie
electrică a imobflului situat pe Dwmul Binelui nr. ‚ sector 4, Bucureşti

c

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1742685104.06.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 5343/05.06.2019, prin care solicitaţi avizui de specialitate privind
executarea Iucrării: „Extindere reţea electdcă în vederea alimentăńi cu energie electrică a
imobflului situat pe Drumul Binelui nr 175-177, sector 4", conform documentaţiei depuse
(C.U. nr. ‚ a planuriior anexate şi Memoriului tehnic1
Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale
deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în
urma verificării efectuate pe teren în data de 19.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va
executa subteran, pe o Iungime de 370m, astfel:

• din PTAB 4854, subtraversează Drumul Binelui, continuă prin trotuarul nr. pare aI
Drumului Binelui, prin drumu) de servitute, până la limita din partea stângă a
proprietăţii.

• ţără afectarea vegetaţiei existente în vecinătatea imobilului alimentat.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor

minime faţă de axul arborilor de im—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997
Reţele edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. ln timpul Iucrărilor constructorui va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor 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, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de Ia finalizarea
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

Nr. 1742685153431
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Iucrărü, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contrava(orii

eventualelor prejudicfl produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat

al execuţiei Iucrărilor menţionate.
Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială,

inclusiv plantare iarbălgazon.
Conform articolului 5, Iitera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţílor, cu modificările şi completările

ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi

persoanele juridice au următoarele obiigaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor

verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin

betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spatiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.C.&M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe

teritoriul Municipiului Bucureşti, arŁ4, liŁb.
Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau

toaletare.
Beneficiarul, respectiv executantul Iucrărfl, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării

i pentru respectarea condiţiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate ¶ an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Sîmona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri

4
Daniela VOINESCU

Întocmit
ExanaPARAScA

24.IUŁ. 2019

Red:P.R.I3ex.-22.07.2019 - prezentul aviz a fost postaĺ pe site-uI PMB
pe dala de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr.174420615463/

CĂTRE,
S.C. INSTANT CONSTRUCT COMPANY S.A.

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 2
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
os. Electronicii nr. 44, sector 2, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: “Extindere conductă de gaze naturale i branament pe Aleea
Dinogefla nr. 55, sector 2, Bucuresti"

ca urmare a cererii depuse de S.C. INSTANT CONSTRUCT COMPANY S.R.L.,
înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1744206/07.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.5463/10.06.2019,
prin care se solicită emiterea avizului privind executarea Iucrării:" Extindere conductă de gaze
naturale i branament pe Aleea Dinogeţia nr 55, sector 2", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din
13.07.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de
vânzare duplicat aut, cu nr Memoriu terhnic, Acord de acces
nr, emisă de Distrigaz Sud Reţele, Aviz nr. emis de
Administraţia Domeniului Public Sector 2 Bucureti, Clasarea notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, avizele individuale emise de administratorii
reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), Iucrarea constă în:

- realizare extindere conductă de gaze naturale prin montarea unei conducte de PE
100 SDR 11 Dn 125 mm, cu racordare în conducta de gaze naturale Dn 110 mm existentă în
carosabilul din Aleea Dinogeţia, punctul de racordare fiind în dreptul imobilului cu nr.57. Traseul
conductei propuse va străbate carosabilul până în dreptul imobilului cu nr.55 unde va avea cap
terminal. Lungimea branamentuIui propus va fi de 27m.

- realizare branament de gaze naturale individual din PE1 00 SDR l l cu Dn 32mm i
Iungimea de 2m, racordat în conducta de gaze naturale din PE Dnl25mm propusă, montată
subteran, în carosabilul din str. Dinogeţia. Branamentul de gaze se va monta ingropat, la
adâncimea de 0,9 m trotuarul din dreptul imobilului cu nr.55 din str. Dinogeţia, din punctul de
cuplare Ia conducta de gaze propusă până la postul de reglare-măsurare ce va fi montat Ia Iimita
de proprietate dreapta a imobilului alimentat, Lucrările de execuţie a branamentuIui de gaze
naturale se vor efectua prin săpătură manuală si pozarea conductei în anţ deschis cu Iăţimea de
max 0,4m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 04.07.2019 s-a constatat că pe
traseul Iucrărilor nu există spaţii verzi sau arbori/arbuti.

ln 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 spaţülor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrării menţionate.

ln baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de toaletare, iar Ia
finalizarea IucrărH aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

PĘIihI A7 I I I I
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Întocmit,
Sef Serviciu Avize si Acorduri

Daniela VOINESCU

Aed:D.V.J 3ex.I1 9.07.2019 - prezentuL aviz a fost postat pe site-uI PMB
http://wwpmbroĄnstiLutii/primaňa/direcbi/directia mediu/avize arbod in consultareíavize arbori in consultare.php
pe data de

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu
planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută in traseul Iucrărü ulterior emiterii acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirH acestuia înainte de inceperea execuţiei Iucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul Iucrărilor sunt răspunzători de execuţia Iucrărilor,
precum si de respectarea condiţiilor din prezentul aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art4, 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,

Simona-Mariana POPA

r
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Cätre : DL — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB

Referitor la lucrarea: Extindere conductă de gaze naturale i branamente pt imobilul
situat pe Drumul Lunca Ozunului nr. ‚ sector 3, Bucureşti

Referitor ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1745215/11.06.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 5579/1206.2019, completată cu documentaţia înregistrată (a
P.M.B. cu nr. 1751158/02.07.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6546/03.07.2019, prin
care solicitaţi avizui de specialitate privind executarea iucrării: Extindere conductă de gaze
naturale i branamente pt imobilul situat pe Drumul Lunca Ozunului nr 8 A, sector 3,
conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a planurilor anexate şi
Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bucureşti, / Avizele/acorduriie individuale ale deţinătorilor de reţele
edilitare), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 19.07.2019,
s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 28m, astfel:

pe drumul de pietri Drumul Lunca Ozunului, până în dreptul imobilului cu
nr, 8 B din Drumul Lunca Ozunului unde are CT.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B.

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrăriior menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărior.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia
Nerespectarea ceior menţionate în prezentul aviz de speciaiitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

lntocmit:
ĘxanaPARASCĂ

Red:P.R./3ex.-22.Q72JSrezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
• pe data d •ç
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Spre ştiinţă: PS3-DADP - SeMciul Administrarea Domeniului Public

lntrarea Odobesti nr. 5-7, sector 3

nr. 304/2009 privind
Bucureşti, vă facem

aviz, aveţi obligaţia

starea iniţiaiă.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1745242,1751157/ 5580,6547 ĺ 26. IUL 2019

Către : DI. — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public
ĺntrarea Odobesti nr 5-7, sector 3

Referitor la Iucrarea: Extindere conductă de gaze naturale i branamente pt imobUul
situat pe Drumul Lunca Ozunului nr. I
sector 3, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1745242/11.06.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 5580/12.06.2019, completată cu documentaţia înregistrată Ia
P.M.B. cu nr. 1751157/02.07.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6547/03.07.2019, prin
care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrărfl: Extindere conductă de gaze
naturale .şi branamente pt imobflul situat pe Drumul Lunca Ozunului nr 8 A (casa 1, casa
2) si 1O A (casa 7, casa 8), sector 3, conform documentaUei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare), vă comunicăm că, în
urma verificărU efectuate pe teren în data de 19.07.2019, s-a constatat că Iucrarea se va
executa subteran, pe o Iungime de 27m, astfel:

• din conducta existentă în Drumul Lunca Ozunului (drum de pietri),
perpendicular pe drumul de servitute dintre imobilele banate.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizării dosarului, în conformitate cu 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirU acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR E f - V
Simona-Ma t Şef Serviciu Avize şi Acorduri

DanieIaVoINq9p

* EpxanASCA
RedF.R.I3ex-22.O7.2Ol9 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂTRE,
ELECTRICA RACORD INSTAL S.R.L.

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Pohgrafiei nr.4, sector 1, Bucurestš

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCURETi
Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: “Alimen tare energie electrică pentru imobilul dín Str. Nicolae
G. Caramťil nr.37A, sector 1, Bucuresti'

Ca urmare a cererii depuse de ELECTRICA RACORD INSTAL S.R.L., înregistrată
Ia P.M.B. cu nr.1744978/11.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.5582/12.06.2019, cerere prin
care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea iucrării: “ Alimentare cu
energie electrică pentru imobilul din str Nicoĺae 0. Caramťü nr37A, sector 1', vă comunicăm
următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Cedificat de Urbanism nr. din
29.11.2019 emis de Primăria Municipiul Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic,
Contract de vânzare aut cu nr Aviz de traseu nr. emis de
Administraţia Străzilor Bucureti, Aviz de traseu nr. aviz emis de CLS!
Administraţia Domeniului Public Sector 1, Clasarea notificării nr emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, PIan de coordonare avizat de administratorii
reţelelor tehnico-edilitare, plan de incadrare în zonă) Iucrarea constă in

- realizare racord electdc prin pozarea subterană a unui cablu electric tip
3x150+95N, pe un traseu de Iungime L165m, din PTS3977, existent în domeniul public, in
trotuarul din str. Nisipari. Traseul racordului electric propus va străbate trotuarul nr impare din
str. Nisipari, apoi va subtraversa carosabilul aceleasi străzi, va continua prin trotuarul nr impare
din Str Nicolae G Caramfil, până în dreptul imobilului cu nr Ia CS — cutia de secUonare ce
va fi montată în incinta proprietăţii alimentate, cu acces din domeniul public. Subtraversările de
străzi se vor realiza prin foraj orizontal dirijat. Pozarea cablului electric se va realiza in trotuar,
în anţ realizat prin săpătură cu Iăţimea de O4m, fără afectarea vegetatie, arborilor aflaţi în
trotuar.

2. Urmare a verificăĂi efectuate pe teren în data de 11.07.2019 s-a constatat că in
proximitatea Iucrărilor, în trotual nr impare din str Nicolae Caramfil 37A, există arbori în
aliniamentul stradal, arbori care vor fi protejaţi în perioada Iucrărilor.

În urma analizării documentaţiei depuse i a veriflcărilor din teren1 în conformitate cu
H.C.G.M.B. nr.30412009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti1 vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei
Iucrării menţionate.

Nr. 1744978155821
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În execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţH:
- în proximitatea arboriior existenţi în proximitatea Iucrărilor, 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 Iua măsuri de protejare a materialului
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia cei puţin 1 m — 1,5 m
faţă de arborWarbuşti, conform SR 8591/1997 Reţe/e ed/ĺítare subterane. Condiţii de amp/asare.

- Este interzisă secţionarea rădăciniior, depunerea pământului rezultat din
săpătură, depunerea altor materiale in jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor acestora prin
manevrarea utilajelor din dotare.

- Este interzisă reducerea suprafeţei alveolelor aflate în aliniamentul stradal
menţionat, prin betonare.

In cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic
poate fi pus în pericol de prăbusire prin dezrădăcinare, situaţie in care nu suntem răspunzători
de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic, Dacă Ia verificările
ulterioare (12 luni de Ia finalizarea IucrărH) 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.

Precizăm că în baza acestui avíz nu se execută lucrări de defrisare sau de
toaletare, iar la finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerü terenului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este emis in baza şi cu respectarea celor specificate in Certificatul de
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiul Bucureşti împreună cu
planul anexă— vizat spre neschimbare.

Fentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterü acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitărb revizuirii acestuia inainte de începerea execuţiei Iucrărh.

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 Normeior de protecţie a
spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Întocmit
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

2L1Ui ?ig
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Simona-Mariana POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂTRE,
ELECTRICA RACORD INSTAL S.R.L.

Spre ştünţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei nr4, sector 1, Bucuresti

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCURETI
Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureti

Referitor Ia Iucrarea: “Alimentare energie electrică pentru imobiiul din os.
Gheorghe ionescu Siseti nr.30, sector 1, Bucureti"

Ca urmare a cererii depuse de S.C. ELECTRICA RACORD INSTAL S.R.L., înregistrată
Ia P.M.B. cu nr.1744979111.062019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr5583112.06.2019, prin care se
solicită emiterea avizului privind executarea Iucrărü:" Alimentare energie electrică pentru
imobŰul din os. Gheorghe Ionescu Siseti nr.30, sector 1' vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr I din
20.082019 emis de Primăria Municipiu)ui Bucureşti impreună cu planul anexă, Memoriu tehnic,
Aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucuresti, Aviz de traseu
nr emis de CLS 1 — Administraţia Domeniului Public Sector 1, Clasarea
notiflcării nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, plan de
coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de incadrare in zonă),
Iucrarea constă în:

- extindere reţea electrică MT realizată prin pozare a două cabluri electrice ce vor fi
racordate în sistem intrare-iesire pe cablul distribuitor lOkV existent în trotuar, Ia intersecţia str
Oaspeţilor cu Sos Gh. Ionescu Sisestt, pe un traseu de L=145m. Traseul va străbate trotuarul
din str. Oaspeţilor, spaţiul verde din Sos Gh Ionescu Sisesti, pe partea nr postale pare, va
traversa str Iezeru, până Ia imobilul cu nr3O din os. Gh Ionescu Siseti, Ia noul PT ce va fi
amplasat in incinta imobilului alimentat.

Cablurile electrice se vor poza în anţ executat prin săpătură cu Iăţimea de 0,4 m.
2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 10.07.2019 s-a constatat că în

proximitatea traseului reţelei electrice propuse există spaţii verzi, arbori. Traseul reţelei electrice
va străbate spaţiul verde neamenajat existent în Sos Gh Sisesti, pe partea nr pare, intre trotuar
i Iimitele de proprietate.

În urma analizărh documentaţiei depuse i a verificărilor din teren, în conformitate cu
H.C.G.MB. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiřlor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei iucrärii menţionate.

ln baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrisare sau de toaletare, iar ta
finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Nr. 1744979 I 5583L.7.5..Wt..2íY

Bd. Regina Elisabeta nr 47, ştaI O5l3, sed 5, Bucureş' R'nán



Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de

Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti impreună

cu planul anexă - vîzat spre neschimbare.
Pentru orice modificare apărută în traseui Iucrării uiterior emiterii acestui aviz, aveţi

obligaţia solicitării revizuirh acestuia inainte de începerea execuţiei Iucrării.
Beneficiarul, respectiv executantul Iucrărilor sunt răspunzători de execuţia Iucrărilor,

precum i de respectarea condiţiilor din prezentul aviz.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va f] sancţionată conform arŁ4, Iit. b)

din Anexa nr. I Ia HC.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,

Simo arţrf&\OPA

Întocmit
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

6'
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

261111 2019
Nr. 1748238! 60521

CĂTRE,
ENGIE ROMANIA S.A.
pri n
S.C. NEW VISION CQ S.R.L.
Dom nu I
Strada Bucuresti

Spre ştflnţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei nr4, sector 1 l Bucuresti

Referitor Ia lucrarea «Realizare branament de gaze naturale pentru imobilui din
strada Inovatorflor nr.5, sector 1, Bucureti"

Ca urmare a cererii depuse de S.C. NEW VISION CO S.R.L. prin
înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1748238/21.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu

cu nr6052124.06.201g, cerere prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind
executarea Iucrării: “ Realizare bran.şament de gaze naturaie pentru imobiluĺ din strada
InovatoriIornr.5, sector 1' vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.
emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă,

Memoriu tehnic, Aviz tehnic de racordare nr emis de Distrigaz Sud
Reţele, Aviz de traseu nr. emis de Consiliul Local Sector 1- ADPS 1,
Clasarea notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti,
avize individuale emise de administratorH reţele(or tehnico-edilitare, plan de încadrare in zonă)
Iucrarea constă în:

- realizare branament de gaze naturale, cu Dn 32 mm i Iungimea 5 m, care va fi
racordat Ia conducta de gaze naturale din PE Dn 63mm, existentă in carosabilul străzii
Inovatorilor. Traseul conductei de branament va traversa parţial carosabilul i trotuarul din
dreptul imobilului alimentat, până Ia postul de reglare-măsurare ce va fi montat Ia Iimita de
proprietate a imobilului. Pozarea conductei de branament propus se va poza Ia adâncimea de
0,9 m, iar Ia capătul bransamentului adâncimea de montare va fi de 0,5 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 10.07.2019 s-a constatat că nu
există vegetaţie în proximitatea traseului de execuţie a Iucrărilor.

ĺn urma analizării documentaţiei depuse şÍ a verificăriior din teren, în conformitate cu
H.C.G.M.B. nr30412009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti1 vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrării
menţionate.
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Precizäm că in baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrisare sau de
toaletare, iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerü terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de
Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti

împreună cu planul anexă — vizat spre neschimbare.
Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi

obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de inceperea execuţiei lucrării.
Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, Iit.

b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 30412009 privind aprobarea Normelor de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTQREXECUTIV,
ST.
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Întocmit
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

Ă
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“ďrv PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

electrică a imobilului din Municipiul

MunicipiuI BucuretĄ Strada

Nr.1748963/ 6110/
L

CĂTRE,
S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L.

Spre ştünţă:
ADMINISTRAŢIA STRAZILOR BUCURETI
Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureti

Referitor Ia Iucrarea:"AIimen tare cu energie
BucuretÎ, Strada Luică nr. 62-64, Sector 4"

Ca urmare a cererii depuse de S.C. E-Distribuţie Muntenia SA, prin
împuternicit aI S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L.,

înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1748963/24.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr6llO/25.06.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea
Iucrării:'Alimentare cu energie electrică a imobUului din
Luică nr. 62-64, Sector 4", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.
din 04.06.2019, emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă,
Memoriu tehnic, Fia de soluţie nr emisă de EneI Distribuţie
Muntenia, Contract de vânzare cu încheiere de autentificare nr de notar
public Zorilă tefania-SteIuţa, Clasarea notificării nr, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucure$, plan de încadrare în zonă), Iucrarea
constă în

- Pentru alimentarea electrică a imobilului cu nr. 62-64 din str. Luică se va
realiza un racord electric Iegat în sistem intrare-ieire pe cablul distribuitor existent în
trotuarul str Roiori. Manonarea i interceptarea cablurilor se va face în trotuarul nr.
potaIe impare din Str. Roiori, Ia intersecţia cu str Luică, va continua prin trotuarul nr.
postale pare din str Luică, până la postul de transformare amplasat pe proprietatea
beneficiarului. Pozarea cablurilor de racord nu presupune interventia asupra
carosabilului sau a trotuarului deoarece aceste au fost montate anterior, Ia momentul
reabilitării Str. Luică.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 15.07.2019 s-a constatat
că Iucrările se vor realiza fără afectarea trotuarului.

În urma analizărU documentaţiei depuse i a veriflcărilor din teren, in
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304I2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil
execuţiei Iucrării menţionate.

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de đefrisare sau de
toaletare, iar Ia finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
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Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor
Certificatul de Urbanism nr. emis
Municiohiilflh fliin,.r.4 mnrniin flhl nlan.,I flflfl't•fl

- %117At spre neschimbare
— ‘.4'_ IvII ILi,

specificate în
de Primăria

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz,
aveţi obligaţia solicitării revizuirfl 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

Sim

Întocmit
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESŞU

c

ZktUL 2019 _1

Red:A.A 3exJ23.D7.2019 - prezentul aviz a fost postat pe síte-uI PMB

httpi/WMWpmbro/institutiiiprimariajdirectiîjdirectia mediuiavize arbori n
pedatade

consultar&avizearboriin consultareohp
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr.1749392/6191/

CĂTRE,
S.C.ERBAU EDIL CONSTRUCT SA
B-dul UverturH nr. 194-200, etaj 3, sector 6, Bucuresti

Spre ştünţă:
PRIMARIA SECTORULUI 3
Direcţia Investiţii i Achiziţii
Calea Dudesti nr 191, sector 3

referitor Ia Iucrarea: “Extindere reţea de distflbuţîe gaze naturaIe i branamente pe
Drumul Balta Albina i pe proprietatea particuIară IE 202683, sector 3, Bucureti"

Ca urmare a cererii depuse de S.C.ERBASU EDIL CONSTRUCT &A., cerere
înregistrată Ia P.M.B. cu nr1749392/25.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr
6191/26.06.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea
IucrărH: ‚Extindere reţea de distribu ţie a gazelor naturale .i bran.şamente pe Drumul Balta
Albina i pe proprietatea particulară 1E202683, sector 3 Bucureti°, 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 Sectorului 3 — Direcţia Investiţii i
Achiziţii, Clasarea notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureti, plan de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de
încadrare in zonă) Iucrarea constă În

- extindere conductă gaze naturale RP PE 100 SDR11 Dn l2Smm din conducta RP
PE 100 SDRI1 Dnl25mm existentă pe Drumul Balta Albina. Conducta va fĺ montată subteran
prin carosabilul Drumului Balta Albina i pe proprietatea particulară IE 202683, de Ia punctul
de racordare până în incinta imobilului ‚ unde va avea cap terminal. Lungimea
conductei de gaze naturale propuse va fi de L=92m.

- realizare bransament de gaze naturale individual RP PE SDR 11 Dn 63mm de Ia
noua conductă de distribuţie RP PE 100 SDR11 Dn 125mm până Ia postul de reglare
măsurare ce va fi amplasat la Iimita de proprietate a imobilului cu iE 202683 din str. Balta
Albina.

Lucrările de pozare a conductei de gaze propuse se vor executa prin săpătură, Ia o
adâncime de 0,9m de Ia generatoarea superioară a conductei până Ia cota 0 a terenului pe
partea apropiată faţă de imobil pe o Iungime a traseului de cca. 9OmI pe drum de asfalt.

2. Urmare a verificăńi efectuate pe teren in data de 20.07.2019 s-a constatat că în
pe traseul nu există vegetaţie sau arboriIarbuti, Iucrarea urmând a se executa în carosabil.

In urma analizăńi documentaţiei depuse ş a verifĺcărilor 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 execuţiei Iucrării
menţionate.

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de
toaletare, iar Ia finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

i9 —%I ł.fWL
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Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor speciflcate in Certificatul de

Urbanism nr. din 11.03.2Ol9emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună

cu planul anexă - vizat spre neschimbare i în baza planului de coordonare avizat de

administratorii reţelelor tehnico-edilitare.
Pentru orice modificare apărută in traseul IucrărH ulterior emiterh acestui aviz, aveţi

obligaţia solicitărü revizuirii acestuia inainte de inceperea execuţiei Iucrării.
Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de realizarea Iucrărilor i

de respectarea condiţiilor din aviz.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, Iit.

b) din Anexa nr 1 la RC.G.MB. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate i an de Ia data emiterii.

OIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mai

Întocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direąia de Mediu

Nr.1749910/62251 16.WL ZU1Y

CĂTRE,
AVI PROD GRUP S.R.L.
Str. Ghiocei nrll, sector 2, Bucuresti

Spre ştiinţă:
ADM1NISTRAŢIA STRAZILOR BUCURETi
Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: .Bransament de gaze naturale pe str. Escaiei nr. 55, sector 2,
Bucureti"

Ca urmare a cererii depuse de AVI PROD GRUP S.R.L., cerere înregistrată Ia P.M.B.
cu nr.1749910/2606.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6225/27.062019, prin care se soiicită
emiterea avizuiui de specialitate privind executarea Iucrării: .Branament de gaze naturale în
iungime de 4m pe str. Escalei nr 55 sector 2, Bucuresti' vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din
19.03.2019 emis de Primăria sectorului 2 împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Aviz de
traseu nr. emis de Administraţia Străzilor Bucure$i, Clasarea notificărü nr.

emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucure$i, avize individuale emise
de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, Iucrarea constă în:

- realizare branament de gaze naturale individual din PE100 SDR 11 cu Dn 32mm
i Iungimea de 4 m, racordat în conducta de gaze naturale din PE Dnl25mm existentă, montată
subteran, în carosabilul din str. Escalei. Conducta de gaze proiectată se va monta îngropat, ia
adâncimea de 0,9 m în carosabilui i trotuarul din dreptul imobilului cu nr.55 din str Escalei, din
punctul de cupiare ia conducta de gaze existentă până Ia postul de reglare-măsurare ce va fi
montat Ia aprox 0.5m de Iimita de proprietate stânga a imobiiului alimentat. Lucrările de
execuţie a branamentuIui de gaze naturale se vor efectua prin săpătură manuală i pozarea
conductei în anţ deschis.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 18.07.2019 s-a constatat că în
pe traseul nu există vegetaţie sau arbori/arbusti, iucrarea urmând a se executa în
trotuar/carosabil.

In urma analizărü documentaţiei depuse ş 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.

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de
toaletare, iar Ia finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului ia starea iniţiaiă.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea ceior specificate în Certificatul de
Urbanism nr. emis de Primăria Sectowiui 2 împreună cu pianul anexă -

vizat spre neschimbare ş în baza Avizului tehnic de racordare nr emis
de Distrigaz Sud Reţele S.R.L.

L'o4 -
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Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterií acestui aviz, aveţi

obligaţia solicitărń revizuirfl acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărH.

Beneficiaw!, respectiv executantul Iucrării sunt răspunzători de realizarea Iucrărilor i

de respectarea condiţiilor din aviz.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art4, Iit.

b) din Anexa nr. ‘1 la HC.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a

spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-M POPA
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţía de Mediu

Nr.1750753/ 6427!

CĂTRE,
S.C. FAVEO CONSULTING SR.L.

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 3
Intr. Odobeti nr.5-7, sector 3, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: “Extindere conductă de gaze naturale i branament pe os.
Mihai Bravu nr. 451-471, Corp A, Corp B, Corp C, sector 3, Bucureşti"

Ca urmare a cererii depuse de S.C. FAVEO CONSULTING S.R.L., inregistrată Ia P.M.B.
cu nr.1750753/28.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.6427/01.07.2019, prin care se solicită
emiterea avizului privind executarea Iucrărü:" Extindere conductă de gaze naturale i branament
pe .Şos. Mihai Bravu nr.451-471, CorpA, Corp 8, Corp C, sector3", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din
17.12.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de
vânzare-cumpărare duplicat aut. cu nr. ‚ Memoriu terhnic, Aviz
nr. emis de Administraţia Străzilor Bucuresti, Aviz de traseu nr
emis de Primăria Sectorului 3 — Direcţia Servicii Publice, Aviz nr. emis
de CTC — PMB, Clasarea notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia
Mediului Bucuresti, Autorizaţia de Construire nr. pentru
construire imobile, plan de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de
încadrare în zonă), Iucrarea constă în:

- realizare extindere conductă de distribuţie gaze naturale prin montarea unei
conducte de PE 100 SDR 11 Dn 1 25 mm si Iungime L=1 84 m, cu racordare în conducta de gaze
naturale Dn 125 mm existentă în carosabilul din str. Vântului. Punctul de cuplare Ia conducta
existentă va fi în dreptul străzii Aleea Gura Câlnăului. Traseul conductei propuse va străbate
carosabilul str. Vântului, apoi va continua prin carosabilul (in vecinătatea trctuarului nr. impare)
din os. Mihai Bravu, până in dreptu imobilului cu nr. cadastral IE 230254 unde conducta va
avea cap terminal. Lungimea totală a conductei de gaze proiectate va fi de 184m.

- realizare a 3 branamente de gaze naturale individuale, RP, din PE100 SDR 11 cu
Dn llOmm i Iungimea de 14m fiecare, cuplate Ia conducta de gaze naturale din PE Dnl25mm
propusă, montată subteran, în carosabilul din os. Mihai Bravu. Bransamentul de gaze se va
monta ingropat, Ia adâncimea de 0,9 m, iar traseul acestora va traversa trotuarul i terenul
imobilelor alimentate, până Ia posturile de reglare-măsurare aferente.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 18.07.2019 s-a constatat că pe
traseul Iucrărilor, în trotuarul din dreptul imobilelor alimentate există aliniament stradal sub formă
de platbandă cu Iăţimea de 1,0 m-amenajată i cu arborż din specia platan plantaţi în aceasta.

De asemenea, între trotuar ş Iimita de proprietate a imobilelor alimentate există făie
inierbată cu Iăţ. de 0,8m.

Bd. flegina Elisabeia nr 47, cod pcştal O5l3, sedor5, Bucureş, România I l



În 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 condiţionat execuţiei Iucrării

menţionate.
In timpul execuţiei Iucrărilor se vor respecta următoarele:

- ln proxímitatea arborilor existenţi în aliniamentul stradal afectat de traseul

conductelor de gaze propuse, săpătura se va executa manuai sau utilizänd o tehnologie adaptată

condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic.

- În timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului

dendrologic prin menUnerea distanţei săpăturilor (executate manual) la ceI puţin 1 m faţă de

arbori, conform SF1 8591/1997 ReţeIe edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor arborilor, depunerea pământului rezultat din

săpătură, depunerea altor materiale in jurui arborilor sau rănire&ruperea ramurilor prin

manevrarea utilajelor din dotare.
In cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialui dendrologic poate fi

pus în pericol de prăbusire prin dezrădăcinare, situaţie în care nu suntem răspunzători de

eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic, Dacă Ia veriĺicările

ulterioare (12 Iuni de Ia finalizarea Iucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului

dendrologic aflat pe traseul Iucrării, aveţi obligaţia inlocuirií exemplarelor uscate şí suportarea

contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.
In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de toaletare, iar Ia

finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Prezentul aviz este emis in baza şi cu respectarea celor speciticate in Certificatul de

Urbanism emis de Primăria Municipiuluí Bucureşti împreună cu

planui anexă - vizat spre neschimbare i în baza planuiui de coordonare depus ia documentaţie.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterH acestui aviz, aveţi

obligaţia solicitărfl revizuirfl acestuia inainte de începerea execuţiei Iucrării.
Beneficiarul, respectiv executantul Iucrărilor sunt răspunzători de execuţia Iucrărilor,

precum şi de respectarea condiţiuor din prezentul aviz.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform arŁ4, Iit. b)

din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţülor

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia đata emiterii.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

30, WL ZQIQ
Către : SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA — prin d-na — solicită
ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1
ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Alimentare cu energie electńcă a imobflului cu adresa str Iosif Iser
nr. ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B, cu nr 1743769/06.06.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 5416/07.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Alimentare cu energie electrică a imobÜului cu adresa str. Iosif Iser
nr 4-8, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr
a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă
de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de coordonare reţele edilitare, aviz
de traseu emis de Administraţia Străzilor şi ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma
verificării efectuate pe teren în data de 18.07.2019, s-a constatat că Iucrarea se va
executa subteran, pe o iungime de 105m, astfel:

• din PTS existent în spaţiu verde bloc 168 din Bd. Ion Mihalache, continuă prin
trotuarul Bd. Ion Mihalache pe partea nr, pare şi pe aleile aferente blocului 164 din
Bd. Ion Mihalache, până Ia str. Iosif Iser, continuă prin trotuarul nr. pare aI str. Iosif
Iser, până Ia Iimita din partea stângă a proprietăţii.

• fără afectarea vegetaţiei existente în spaţiile verzi aferente ale blocurilor şi a
arborilor aflaţi în platbandă aferente traseului Iucrării.
ln timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor

minime fată de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997
Reţele edmtare subterane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

Tn 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, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea
unui aviz de speciaiitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

bZ
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Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia flnalizarea

Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

Iucrăríi, veţi avea obligaţia înlocuirfl exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii

eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat

aI execuţiei Iucrărilor menţionate.
Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi

obligaţia solicitării revizuirii avizului ínainte de inceperea execuţiei lucrărilor.
La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Conform articolului 5, Iitera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţUlor verzi din intravilanul Iocałităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor
verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin
betonarea platbandelorlpastilelorlalveolelorlspaUu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe
teritoriul Municípiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaletare.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrărh
i pentru respectarea condiţiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

i ŞefSernciu Avize şi Acordun
q Daniela VO1NESCU

t f Intocmit:
Exp. Roxana PARASCA

16WL 2012

Red:P.R.ĺ4ex-25.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

3U.IŰŁ. 2019

Către: SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SRL — solicită ridîcarea exemplarului
de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitońzare şi Control -

Servicii Spaţii Verzi - B-dulMetalurgieinr. 12-18, GrandArena, eL 1, sector 4

Referitor Ia Iucrarea: Extindere reţea de distňbuţie a gazelor naturale şi branşamente pe
aĺeea de acces spre ĺntrarea DiguIui nr ‚ sector 4, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată ia RM.B. cu nr. 1744203/07.06.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 5466/10.06.2019, prin care soflcitaţi avizui de specialitate privind
executarea iucrării: „Extindere reţea de distdbuţe a gazelor naturale şi branşamente pe
aleea de acces spre Intrarea Digului, sector 4", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planuriior anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea
Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,
PIan de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deţinătoriior de reţele
edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4)T vă comunicăm că, În urma veriflcării
efectuate pe teren în data de 19.07.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa
subteran, pe o iungime de 36,5m, astfel:

• din conducta existentă în spaţiu verde bloc OD 2 din bd. Alexandru Obregia nr. 4,
în trotuarul şi carosabilul intrării Digului, subtraversează Intrarea Digului, până Ia
aproximativ 2m faţă de iimita din partea dreaptă a proprietăţii.

• fără afectarea vegetaţiei existente în spaţiu verde bloc din vecinătatea traseului
Iucrărśi.
În timpul executării acestei iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor

minime faţă de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997
Reţele edilitare subterana condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, În dreptul arbohlor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular ai materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământuiui sau
altor materiaie În jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor 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 sistemuţ
radicular aI acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazui în care este secţionat sistemul radicuiar aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabiie.

Precizăm că în cazul în care în urma veriflcărilor ulterioare (24 Iuni de ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

Nr. 1744203154661
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Iucrărfl, veţi avea obligaţia înlocuirh exemplarelor uscate şi supodarea contravalorfl
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat
aI execuţiei IucrăriJor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială,
inclusiv plantare iarbălgazon.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor
verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin
betonarea platbandelorlpastilelorlalveolelorlspaţiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată
conform H.C.G.M.B. nr. 304i2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau
toaletare.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrărfl
i pentru respectarea condiţiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

* cC
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

31110L ťui
Către : SCMARNA SOC COM SERVSRL
Str. Tâmpa nr. 1, bL 1 C, et 4, ap. 27, sector 2

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobiĺului situat pe str George
Enescu nr ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1744839/10.06.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 5514/11.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Aflmentare cu energie electrică a imobflului situat pe str George
Enescu nr 34, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediuiui Bucureşti, Avizele/acordurile

individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia
Străzilor), vă comunicăm că1 în urma verificării efectuate pe teren în data de 19.07.2019,
s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 14m, astfel:

• din cablul existent în trotuaru str. George Enescu, prin trotuarul nr. pare aI
str. George Enescu, până Ia aproximativ 5m faţă de Iimita din partea dreaptă a
proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
Tn urma analizărU dosarului, în conformitate cu 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţiaiă.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii şi este valabil
numai însoţit de avizul Ministerul Culturii ęi Identităţii Naţionale.

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCL/

Întocmit
E%anPARASCA
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‘ PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

3 Ąĺ WL 2019

Către : SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SA
B-dul Mărăşeşti nr 28, bL 1, sc. 1, eL 2, ap. 7, sector 4

Spre ştiinţă:
PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public
Intrarea Odobeti nr. 5-7, sector 3

Referitor Ia Iucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi bransamente pe
str SoId. Gheţu Anghel nr ‚ sector 3, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1744961/11.06.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 5581/12.06.2019, prin care solicitaţi avizui de specialitate privind
executarea Iucrării: „Extindere reţea de distdbuţie a gazelor naturale şi bransamente pe
str SoId. Gheţu AngheĄ sector 3", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile

individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz emis de PS 3), vă comunicăm că, în
urma verificării efectuate pe teren în data de 19.07.2019, s-a constatat că Iucrarea se va
executa subteran, pe o Iungime de 23,5m, astfel:

• din conducta existentă în carosabilul str Sineşti, prin carosabilul str. SoId. Gheţu
Anghel pe parte imobilelor cu nr. impare, până Ia Iimita din partea stângă a
proprietăţii.

• !ără afectarea arborelui existent în aliniamentul str. Sineşti.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor

minime fată de axul arborilor de lm—1.Sm, conform prevederilor SR 8591/1997
Reţele edflitare subterane, condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborelui din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin
manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborele din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat
sistemul radicular aI acestuia, defrişarea arborelui în cauză se va efectua numai după
obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma veriflcărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în apropierea traseului

I/,'iJiI
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Iucrărfl, veţi avea obligaţia înlocuirfl exemplarului uscat şi suportarea contravalorU
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia.

Având în vedere ceie constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat
aI execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Conform articoiului 5, Iitera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor
verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin
betonarea platbandelor/pastileiorlalveolelorlspaţiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată
conform H.CG.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiiior verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, Iit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaletare.

Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării
i pentru respectarea condiţiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

N Şef Se,viciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

“4 !ntocmit:
* Exp. Roxana PARASCA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

JOJUL 2019
Către : SC ENERCONSTRUCT SRL — prin dI — solicită ridicarea
exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligraňei nr. 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobflului situat pe str. Vadul
Moldovei nr ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1745382/1106.2019 şi la
Direcţia de Mediu cu nr. 5640/13.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării:,,Alimentare cu energie electrică a imobUului situat pe str Vadul
Moldovei nr 17, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic1 Clasarea Notiflcării nr.

emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile
individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă
comunicăm că, în urma verificărU efectuate pe teren în data de 23.07.2019, s-a constatat
că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 130m, asťel:

• din CD existent Ia baya stâlpului SC 10005 (în dreptul imobilului cu IE 209174),
prin trotuarul nr. pare aI str. Vadul Moldovei, subtraversează str.Vadul Moldovei,
până Ia aproximativ 5m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizării dosarului, în conformitate cu 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea

platbandelorIpastilelorIalveolelorlsuprafeţelor de spaţiu verde.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia đata emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA Şef Serviciu Avize şi Acorduri

Daniela VOINfŞjL

lntocmit:
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

J°.IUL 2Vig
Către : DI — prin d-na — solicită ridicarea
exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: P54 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control -

Servicii Spaţii Verzi - B-dulMetalurgieinr. 12-18, GrandArena, et. 1, sector 4

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de apă pentm imobUul situat pe str Laloşu nr
sector 4, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B, cu nr 1745571/12.06.2019 şi la
Direcţia de Mediu cu nr. 5641/13.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea lucrării: Branşament de apă pentru imobflul situat pe str Laloşu nr 63,
sector 4, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a planurilor
anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificăhi nr, emisă de Agenţia
pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de
reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării
efectuate pe teren în data de 23.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa
subteran, pe o Iungime de 9m, astfeL

• din conducta existentă în carosabilul str Laloşu, perpendicular, până la
aproximativ 2,5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în a)iniament.
ln urma analizării dosarului, în conformitate cu 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 lucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia inainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială,.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, lit, b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

cU
!ntocmit:

Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R.i3ex.-25.07.2019- prezentul aviz a fosl pastat pe site-uI PMB 6,
pe data de

.4
Iľđ%iI —

Nr. 1745571 I 5641 /

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-MarianaPOPA

Bď Regina Elisabeta ru. 47. cod poştat 050013. seđor 5. Bucurest. Romăn
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

3fl. 1111 :pjp

CĂTRE,
S.C. ROOM PROPERTY DEVELQPEMENT S.R.L
p ri n
S.C. TEHNIC INSTAL GRUP S.R.L.

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCURETI
Str. Domniţa Ancuţa nr.1, Bucure$i

Referitor ia Iucrarea: “Branamente de apă potabilă .şi racord de canalizare pentru
imobilul din str. Matei MiIIo' sector 1, Bucuresti"

Ca urmare a cererii depuse de S.C. ROOM PROPERfl DEVELOPEMENT S.R.L
prin S.C. TEHNIC INSTAL GRUP S.R.L., inregistrată Ia P.M.B. cu nr.1745963/13.06.2019 şi
Ia Direcţia de Mediu cu nr.5725/14.06.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind
executarea Iucrării:"Brnnamente de apă potabilă .i racord de canalizare pentru imobilul din str
Matei MiIIo nr 6, sector 1, Bucuresti' vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din
1202.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu
justificativ, Aviz tehnic definitiv nr. emis de APA NOVA SA, Contrat de
vânzare —duplicat- autentificat cu nr Clasarea notiflcării nr
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucuresti, Aviz de traseu nr. emis
de Administraţia Străzilor Bucureti, avize individuale emise de administratorii reţelelor tehnico
edihtare, imputernicire), Iucrarea constă în:

• realizare branament de apă potabilă din polietilenă cu Dn 50 mm (PEID 63x5,7) i
Iungimea L=15 m, executat pe str Ion Câmpineanu pentru imobilul din str. Matei MiIIo
branament care se va Iega Ia conducta publică de apă potabilă din PEID De 125 mm, existentă
în carosabilul din str. Ion Câmpineanu. Traseul bransamentului propus va traversa carosabiIuIi
trotuarul, până Ia căminul de branament ce va fi amplasat în incinta imobilului alimentat (confom
planurilor anexă Ia Certificatul de Urbanism). Bransamentul de apă potabilă se va executa prin
săpătură, tronsonat;

realizare racord de canalizare din tuburi PEID 200x18,2 mm cu Iungimea 14 m.
Racordul de canal propus va evacua apele uzate Ia conducta de canalizare publică existentă în
carosabilul din strlon Câmpineanui. Execuţia racordului de canal va fi realizată prin foraj orizontal
dirijat, până Ia căminul de racord se va amp!asa în incinta proprietăţii.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren in data de 13.07.2019 s-a constatat că în
proximitatea Iucrărilor, in trotuarul din str Ion Câmpineanu, există 4 ex. arbori i 1 ex arbust la
Iimita de proprietate a imobilului cu adresa în str. Matei MiIIo nr.6.

In urma analizărH documentaţiei depuse i a verificărilor din teren, in conformitate cu
H.C.G.M.B. nr30412009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrării menţionate.

Nr.1745963157251
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În timpul execuţiei Iucrărilor se vor respecta următoarele:
- În proximitatea arborilor existenţi În proximitatea IucrărH proiectate, săpătura se va

executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă
sistemul radicular aI materialului dendrologic.

- În timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia ceI puţin 1 m — 1,5 m faţă
de arboriiarbuşti, conform SR 8591/1997 Reţele ediliiare subterane, Condiţii de amplasare.

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor arborilor, depunerea pământului rezultat din
săpătură, depunerea altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

In cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic poate fi
pus în pericol de prăbusire prin dezrădăcinare, situaţie în care nu suntem răspunzători de
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic, Dacă Ia verificările
ulterioare (12 Iuni de Ia finalizarea Iucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului
dendrologic aflat pe traseul Iucrării, aveţi obligaţia înlocuirfl exemplarelor uscate şi suportarea
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de toaletare, iar Ia
finalizarea IucrărH aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de
Urbanism nr din 12.022019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu
planul anexă - vizat spre neschimbare i este valabil numai în prezenţa avizului emis de
Ministerul Culturii i Identităţii Naţionale.

Pentru orice modificare apărută in traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitărü revizuirii acestvia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrărilor sunt răspunzători de execuţia Iucrărilor,
precum i de respectarea condiţiilor din prezentul aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform arŁ4, 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 EXECUT1V,

Întocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOIJESCU

Red:Dv.J 4exJ2407.201 9 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
htł:Uwpmbro/institutii/pdmańa/đírectiiidirectia mediuiav,ze arbori in consuhareĺavize arbori n consultare.php
pedatade
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Simona-Mariana POPA
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂTRE,
ELECTRICA RACORD INSTAL S.R.L.
Email: office electrica-racordinstal.ro;

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafîei, nr.4 sector 2, Bucuresti

Reĺeätor Ia Iucrnrea: “Alimentare cu energie electrică prin branţament pentru
imobilul din str. Dumitru Zosima nr.5, sector 1, Bucureti"

Ca urmare a cererii depuse de S.C. ELCTRICA RACORD INSTAL SRL, inregistrată Ia
P.M.B. cu nr. 1746080113.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.5732/14.O6.2019, prin care se
solicită emiterea avizului privind executarea Iucrării:» Alimentare cu energie electrică prin
branţament pentru imobiiui din str. Dumitru Zosima nr.5, sector 1' vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certifĺcat de Urbanism nr. din
04.042019 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Certificat de
motenitor nr, încheiat de Notar Public — Georgeta Rogojanu, Memoriu tehnic,
Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1 Bucuresti,
Clasarea notificădi nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti,
avizele individuale emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de incadrare în
zonă), Iucrarea constă in:

- execuţie bransament electric nou, trifazat, executat subteran prin montarea unui
cablu tip DC4126, 3x10+6C, pe un traseu de Iungime 21m, din Linia Electrică Aeriană existentă
pe stâlpul din trotuarul aferent imobilului cu nr.6 din str. Dumitru Zosima. Traseul
branamentuIui electric propus va traversa trotuarul ‚ carosabilul i trotuarul din dreptul
imobilului cu nr.5, Ia blocul de măsură i protecţie ce va fi montat Ia Iimita de proprietate.

Cablurile electrice proiectate se vor monta îngropat Ia adâncimea de 0,8 m, iar
Iăţimea anţuIui de pozare va fi de 0,4m, fără afectarea vegetaţiei, arborilor.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 14.07.2019 s-a constatat că
pe traseul Iucrărilor nu există vegetaţie.

In urma anabzării documentaţiei depuse ş a verificărilor din teren, în conformitate cu
H.C.G.M.B. nr30412009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrării menţionate.

In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de toaletare, iar Ia
finalizarea Iucrărü aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor speciflcate in Certiflcatul de
Urbanism nr emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti
împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare i este valabil numai řn prezenţa avizului
emis de Ministerul Culturii i Identităţii Naţionale (dacă este cazul).

Pentru orice modificare apărută in traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz, a\'eţi
obligaţia solicitărH revizuirü acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrării.

Iaiď
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Beneficiarul, respectiv executantul Iucrărilor sunt răspunzători de execuţia Iucrărilor,
precum si de respectarea condiţiilor din prezentul aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform arŁ4, 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-Mariana POPA

Intocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

Ă

1&WL 2019

Red:DV.J 3ex.125.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
http://.pmb.roĺinstitutii/primaria/diręctii/directia mediu/avíze arbori in consultare/avíze arbori in consultarenhp
pe data de
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PRIMAR MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr.1746428157731 3O.WL219

Către : SC TEHNIC INS TAL GRUP SRL — solicîtă ridicarea exemplarului de Ia
registratura PMB

Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control -

Servicii Spaţii Verzi - B-dulMetalurgieinr. 12-18, GrandArena, eL 1, sector 4

Referitor (a Iucrarea: Redimensionarea branamentu!ui de apă potabilă i a racorduĺui
de canalizare Ia imobilul din str. Ienăchiţă Văcărescu nr. ‚ sector 4, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1746428/14.06.2019 şi la
Direcţia de Mediu cu nr. 5773/18.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrărfl: „Redimensionarea branamentuIui de apă potabilă $ a rncordului de
canalizare Ia imobflul din str Ienăchiţă Văcărescu nr 48, sector 4", conform documentatei
depuse (C.U. nr. a planurilor anexate şi Memoriului tehnic,
Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureşti, Avizele/acordurile individuale aie deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu
emis de DGL sector 4, avizul Ministerului Culturii nr. )‘ vă comunicăm că,
în urma verificării efectuate pe teren în data de 19.07.2019, sa constatat că lucrarea se
va executa subteran, pe o Iungime de 8m (bransament) + 7m (íacord), astfel:

• din conductele existente în carosabilul str. Ienăchiţă Văcărescu, perpendicular,
până Ia aproximativ 3,5m i 5m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii.

• vechiul branament i record se desfiinţează.
• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
În urma analizărU dosarului, in conformitate cu H.C.GM.B.

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finaiizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art 4, Iit, b din Anexa 1 )a H.C.G.M.B. nr. 30412009, privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defripare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

ExťjnPARASCA

Red:P.RJ3ex.-23.07.2019 . prezentul aviz a fost postat pe şite-uI PMB

pe data de

đflIAl

nr. 304/2009 privind
Bucureşti, vă facem

aviz, aveţi obligaţia

starea iniţială.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPAe
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

3U.IUL zu

Către : SC ANTOPREST ACTIV SRL — solicită rîdicarea exemplarului de Ia
registratura PMB
Str. Atluentului nr 10, sector 1

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligraflei nr. 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Reabilitare reţea de distribuţie gaze natur&e R.P. (în viitor M.P.)
pe str Romeo Popescu (tronson cuprins între str C-tin Godeanu i str Mănăstirea
Deaiu), str Tmsesti (tronson cuprins intre str. Romeo Popescu i imobilul cu nr. 6 din
str TruestQ, sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1747258/19.062019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 5933/20.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „ReabUitare reţea de distribuţie gaze naturale R.P. (în viitor M.P.) pe
str Romeo Popescu (tronson cuprins între str C-tin Godeanu ş str Mănăstirea Dealu),
str. Tru.şeti (tronson cuprins între str Romeo Popescu .şi imobflul cu nr. 6 din str
Truşe$i), sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de

coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în
urma veriflcării efectuate pe teren în data de 23.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va
executa subteran, pe o Iungime de 94834m, astfel:

• în carosabilul str. Romeo Popescu — tronson cuprins între str. C-tin Godeanu i str.
Mânăstirea Dealu.

• în carosabilul str. Trueti — tronson cuprins între str. Romeo Popescu i imobilul cu
nr. 6 din str Trusesti.

• se avizează execuţia a 51 branamente noi.
• fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă.

Având în vedere că noua conductă este din polietilenă se pot respecta
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare sub terane, Condiţii de amplasare i
anume că în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor
minime fată de axul arborilor de lm—1.5m.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic, In timpul lucrărilor constructorul va
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor 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, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Nr. 174725815933/
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Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI

metarialului đendroiogic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse ia

condiţii meteo nefavorabile.
Precizăm că în cazui în care în urma verificărilor ulterioare (24 iuni de la finalizarea

Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori afiaţi în apropierea traseuiui

iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplareior uscate şi suportarea contravalorfl

eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat

aI execuţiei Iucrăriior menţionate.
Pentru orice modificare apărută uiterior emiterii prezentului aviz, aveţi

obligaţia solicitării revizuirii avizuiui înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia ađucerii terenului la starea iniţială,

inclusiv plantare iarbălgazon.
Conform articoiuiui 5, ľtera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiiior verzi din intravilanul iocaiităţilor, cu modificările şi completările

ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiiior verzi, persoanele fizice şi

persoanele juriđice au următoareie obligaţii: să nu diminueze suprafeţeie spaţiilor

verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin

betonarea pIatbandeIorIpastiIeIorIaIveoieiorlspaiu verde.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de speciaiitate, va fi sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe

teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, iit.b.
Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau

toaletare.
Beneficiarui, respectiv executantul iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia

Iucrării i pentru respectarea condiţiilor din aviz.
Prezentui aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona- ana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

26,ţUţ 7fl
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

cĂTRE,
E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L.

Referitor Ia Iucrarea: “Racord electric pentru imobilul situat pe Drumul Jflavei
nr, Lot 11, sector 4, Bucureti"

Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA. prin Domnul
-imputernicit S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L, înregistrată

Ia PM.B. cu nr.1748594/21.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr6055/24.062019, cerere prin
care se solicită emiterea avizului privind executarea Iucrărh: “ Racord electric pentru imobiiul
situat pe Drumuidilaveinr.89E, Lot 11, sector4", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. / din
04.Q4.2019 emis de Primăria Sectorului 4 Bucureşti împreună cu planul anexă, Act de
dezmembrare cu încheiere de autentificate nr Titlu de proprietate

Fia de soluţie nr, emisă de E-distribuţie Muntenia
SA, Memoriu tehnic1 Aviz nr. emis de Consiliul Local Sector 4 — Direcţia
Gospodărire Locală1 Clasarea notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia
Mediului Bucuresti, avize individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de
încadrare în zonă), Iucrarea constă in:

- realizare racord electric prin pozarea subterană a unui cablu electric JT, trifazat tip
DC4146/5X, 3x150+95N, pe un traseu ce porneste din flrida de distribuţie, contorizare i
protecţie (propus prin CU nr. ce va fi amplasat pe terenul imobilului cu
IE 212544)) va continua prin drumul de servitute, pánă la firĺda de distribuţie, contorizare i
protecţie ce va fi amplasată pe terenul imobilului cu nr. 89E, Iotl 1 din Drumul Jilavei. Traseul
lucrării nu afectează domeniul public.

In urma analizăhi documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.GM.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.

Facem menţiunea faptului că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare
sau de toaletare.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate in Certificatul de
Urbanism nr. emis de Primăria Sectoruui 4 Bucureşti impreună cu
planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrărü ulterior emiterH acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirfl acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrăňi.

Nerespectarea ceor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform arŁ4, Iit. b)
din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţHlor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

—]ŕcI 1i
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

ąIUl ipjg

CĂTRE,
M&D CONS INVESTIŢII S.R.L.
prin

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA STRAZILOR BUCURETI
Strada DomniţaAncuţa nr.1, sector 1, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: “Alimentare cu energie electrică a imobilului din Calea
VictorieL, sector 1, Bucuresti"

Ca urmare a cererii depuse de M&D CONS INVESTIŢII S.R.L prin
înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1748552/21.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu

nr.6056/24.06.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea Iucrării:
‘Alimentare cu energie electrică a imobfluiui din Calea Victoriei nr. 174, sector 1". vă comunicăm
următoarele:

Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din
21.01.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Aviz tehnic de
racordare nr. emis de E-distribuţie Muntenia, Memoriu justificativ, Aviz
de traseu nr. emis de Administraţia Străzilor Bucureti, Clasarea notificării
nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucuresti, Aviz
nr. emis de Ministerul Culturii i Identităţii Naţionale, plan de coordonare
avizat de administratorU reţelelor tehnico-edilčtare, plan de incadrare in zonă), Iucrarea constă
in:

- execuţie racord electric 1, executat subteran prin montarea a două cabluri MT cu
racordare în sistem intrare-iesire pe cablul distribuitor de 2OkV existent în trotuarul nr. postale
pare din B-dul Griviţei, intre nr. Traseul de pozare a cablurilor electrice va porni din
locul de mansonare, prin trotuarul nr, pare din B-dul Dacia, va subtraversa carosabilul din Calea
Victoriei prin foraj orizontal, apoi va continua prin trotuarul nr, pare din B-dul Dacia până Ia
punctul de conexiune nou amplasat în incinta imobilului. Lungimea traseului racordului electric
va fi de 448m;

- execuţie racord electric 2, executat subteran prin montarea a două cabluri MT cu
racordare în sistem intrare-iesire pe cablul distribuitor de 2OkV existent in trotuaru) nr. impare
din B-dul Dacia în dreptul imohilului cu nr.8. Traseul de pozare a cablurilor electrice va
subtraversa B-dul Dacia i trotuarul aferent imobilului alimentat, până Ia punctul de conexiune
nou amplasat in incinta imobilului. Lungimea traseului racordului electric va fi de lBm;

Cablurile electrice proiectate se vor monta îngropat Ia adâncimea de 0,6-1,2 m in
trotuar i respectiv la 1,2-1,5 m Ia subtraversări, iar Iătimea ęanţului de pozare va fi de 0,4m,

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 21 .07.2019 s-a constatat că în
proximitatea traseului lucrărilor, in trotuarele din B-dul Dacia exxistă aliniament stradal format
din arbori din specia Fraxinus plantaţi în alveole.

I I II
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În urma analizărH 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 conditionat execuţiei Iucrării
menţionate.

In execuţia Iucrărilor se vor respecta următoarele condiţŕi:
- Execuţia Iucrării se va face numai în prezenţa unui reprezentant aI Direcţiei de

Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, având obligaţia anunţării direcţiei noastre cu
5 zile înainte de inceperea Iucrării, Ia tel. 0211305.55.00, interior 4108.

- in proximitatea arborilor existenţi în trotuarele aferente B-dul Dacia săpătura se va
executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţhlor din teren care să nu distrugă
sistemul radicular al materialului denđrologic.

- b timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic
prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia ceI puţin 1 m — 1,5 m faţă de
arbori/arbuşti, conform SF1859111997 Reţele edilŕtare subterane. Condiţii de amplasare.

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului rezultat din săpătură,
depunerea altor materiale în jurul arborilor sau rănire&ruperea ramurilor acestora prin manevrarea
utilajelor din dotare.

- Este interzisă reducerea suprafeţei alveolelor aflate în aliniamentul stradal
menţionat prin betonare.

In cazul in care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic poate fi
pus în pericol de prăbuire prin dezrădăcinare, situaţie în care nu suntem răspunzători de
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic, Dacă Ia verificările ulterioare
(12 luni de Ia finalizarea IucrărH) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat
pe traseul Iucrării, aveţi obligaţia inlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicü produse prin prăbuşirea acestora.

In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de toaletare, iar Ia
finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială, înclusiv plantarea gazonului
(acolo unde este cazul).

Dacă în timpul execuţiei Iucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului
radicular aI 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 in baza unei solicitări punctuale (defrisare care va
implica plantarea de material dendrologic în compensarea celui defriat).

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterü acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitărH revizuirb acestuia înainte de inceperea execuţiei Iucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul Iucrărilor sunt răspunzători de execuţia Iucrărilor,
precum i de respectarea condiţiilor din prezentul aviz.

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,
Buc

na POPA
& t%.

Întocmít,
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. <Ę$' ş., / Daniela VOINESCU
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

1'k IUL 2019
Nr. 1746949! 6109!

CĂTRE,
E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A
prin
SERVICII ENERGETICE MUNTENIA S.A
Str Costin Neniţescu nr. 5-9, et 1-3, sector 6, Bucuresti

Spre şťinţă:
ADMINISTRAŢIA STRAZILOR BUCURETI
Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureti

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2
ADMINISTRAŢIA DOMFNIULUI PUBLIC SECTOR 2
os. Electronicü nr.44

Referitor Ia Iucrarea: ‘Alimentare cu energie electrică a imobflului din str.
Constantin Kk4escu .:‚ Bucureştľ'

fla iirmare a cererii depuse de Servicii Energetice Muntenia SA prin reprezentantul
-

- r imputernicit aI E-Distribuţie Muntenia S.A., înregistrată Ia F.M.B. cu
nr.1748949/24.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.6109/25.06.2019, prin care se solicită
emiterea avizului privind execularea Iucrării: “Alimentare cu energie electrică a imobiluiui din str.
Constantin Kiritescu, sector 1", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr din
03.05.2018, emis de Primăria Municipiului Bucuresti îmDreună cu planul anexă, Memoriu tehnic
Aviz Comisia Tehnică De Circulaţie nr.' ş, Acord Arhiepiscopia BucuretiIor
Parohia Hagiu nr. Contract de vânzare cu incheiere de autentificare nr de
notar pubfic Tatomir Gheorghe, Aviz Primăria Sectoruiui 2 nr. ‚ Clasarea
notificării nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, plan de
incadrare în zonă, avize individuale ale administratorii reţelelor tehnico-edilštare), Aviz Ministerul
Culturfl i Identităţii Naţionale nr.1020/11.04.2019, Iucrarea constă în

- realizare racordare Ia reţeaua electrică prin montarea unui cablu JT subteran,
3x150+95N, pe un traseu în Iungime de 245m. Traseul Iucrărilor va pleca din postul de
transformare PTS 1295, existent în curtea bisericii Hagiu, pe un traseu care străbate terenul
acesteia, continuă prin trotuarul numerelor pare a) străzii Traian până în dreptul străzii Zetirului
unde va subtraversa str, Traian prin foraj orizontal dirijat, continuând prin trotuarul numerelor
impare aI străzii Zefirului până Ia CS existentă în dreptul imobilului cu numărul cadastral IE 201793
pe strada Zefirului, Din aceasta continuă prin trotuarul numerelor pare aI străzii Zefirului până în
dreptul străzii Constantin Kiriţescu. Traseui continuă prin trotuarul corespunzător numerelor pare aI
străzii Constantin Kiriţescu până Ia noua CS montată în incinta imobilului alimentat, Ia nr. 6, la
Iimita de proprietate, în firida prevăzută în decupajul gardului( fără depăirea aliniamentului).
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Cablurile electrice se vor monta subteran în trotuar, în domeniul public, Ia adâncimea de
0,8 m, în ant deschis cu Iăţime de 0,4 m, pe str. Traian, Zefirului i Constantin Kiriţescu.
Menţionăm faptul că traversarea pe sub str, Traian se va face prin forare dirijată, cablul fiind
protejat in tub flexíbil cu diametrul de 1 25 mm pe toată Iungimea traseului.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 1507.2019 s-a constatat că postul
de transformare PTS 1295 este amplasat subteran in spaţiul verde aferent bisericii Hagiu, spaţiu
verde in care există plantat un arbore din specia Juglans sp (nuc) precum i material floricol.

In urma analizării documentaţiei depuse si 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 Iucrării menţionate.

ln execuţia Iucrărilor se va proteja arborele i materialul floricol existent în
proximitatea traseului.

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de toaletare,
iar Ia finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială, inclusiv inierbarea
zonei afectate de Iucrări.

Prezentul aviz este emis in baza şi cu respectarea celor specificate in Certificatul de
Urbanism nr din 03.05.2018, emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu
planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută in traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform ad.4, Iit. b)
din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţblor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simo iana POPA

Intocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

2MUL 2039
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr.1749424/61921 30. WL 2019

CĂTRE,
S.C.ERBAU EDIL CONSTRUCT S.A.
B-dul Uverturii nr. 194-200, etaj 3, sector 6, Bucuresti
E-mail: edil@erbasu.ro

Spre ştHnţă:
PRIMĂRIA SECTORULUI 6
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC I DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6
SERVICIUL EDILITAR AVIZARE AMPLASAMENTE PE DOMENIUL PUBLIC
Intr. Av. Lt. Caranda Ghe. nr 9, sector 6, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: “Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale .şi branament pe
drumul Podul Ilfovăţuluî, sector 6, Bucureti"

Ca urmare a cererii depuse de S.C.ERBASU EDIL CONSTRUCT S.A., cerere
înregistrată Ia P.M.B. cu nr1749424/25.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6192/26.06.2019
prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrării: “Extindere
reţea de distribuţie a gazelor naturale i branament pe drumul Podul Ilfovăţului, sector
6, Bucuretľ vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr din
17.12.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic,
Aviz de traseu nr emis de Primăria sectorului 6 — ADPDU S6, Clasarea
notificării nr, de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, plan de
coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă
Iucrarea constă in

- extindere conductă gaze naturale RP PE 100 SDR11 Dn 125mm din conducta RP
PE 100 SDR1 1 Dn 1 25mm existentă pe str Fumureni, care va străbate carosabilul străzii
Fumureni, de Ia punctul de racordare până Ia drumul Podul Ilfovăţului, va continua prin
carosabilul acestuia până in dreptul drumului de servitute, apoi va continua pe acesta până în
dreptul imobilului cu nr pe drumul Ilfovăţului unde va avea CT, potrivit planului de situaţie;

- branament de gaze naturale individual, RP, pentru imobilul cu nr.35 din str.
Ilfovăţului, executat din PE 100 SDR11 Dn 32mm de Ia noua conductă de distribuţie RP PE
SDR11 Dn 125mm, mai sus menţionată;

Lucrările de pozare a conductei de gaze propuse se vor executa prin săpătură, Ia o
adâncime de 0,6m i o Iungime a traseului de cca. 57m1 în carosabil.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren in data de 19.07.2019 s-a constatat că in
pe traseul nu există vegetaţie sau arbori/arbuti.

În urma analizărü documentaţiei depuse i a veriflcărilor 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 execuţiei Iucrării
menţionate.

Bd. Regína Eíisabeia nr. 47. cod poştal 050013. sector 5, Bucureşt. Româna I I I



Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de toaletare,
iar Ia fînalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti impreună

in baza planului de coordonare avizat decu planul anexă-vizat spre neschimbare i
administratorii reţelelor tehnico-edilitare.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirh acestuia înainte de începerea execuţiei IucrăriL

Beneficiarui, respectiv executantui Jucrării sunt răspunzători de realizarea Iucrărilor i
de respectarea condiţiilor din aviz.

Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz va fi sancţionată conform art4, Iit.
b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.MB. 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,

Simon a POPA

Întocmit
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

1&LUL 25
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CĂTRE,
INVEST ARTDESIGN S.R.L.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Spre ştünţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
B-dul Pobgrafiei nr.4, sector 1, Bucuresti

Ca urmare a cererii depuse de INVEST ART
nr1749951/26.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu
emiterea avizului de specialitate privind executarea
a imobflului situat pe str. Luigi Cazzaviflan nr.
următoarele:

Urbanism nr.
cu planul anexă-vizat spre neschimbare i în baza
administratorii reţeletor tehnico-edilitare.

DESIGN, cerere înregistrată Ia P.M.B. cu
nr. 6234/27.06.2019 prin care se solicită
Iucrării: “AIimentare cu energie eIectrică

sector 1, Bucuresti" vă comunicăm

Nr.1749951162341 30. WL 2019

SECTOR 1

Reterítor ĺa Iucrarea: “Alimentare cu energie electrică a imobilului
Cazzaviflan nr ‚ sector 1, Bucuresti"

situat pe str. Luigi

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din
21 .03.2019 emis de Frimăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic1
Aviz de traseu nr emis de ADP sector 1, Clasarea notificării nr.

de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucuresti, plan de coordonare
avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de incadrare în zonă Iucrarea constă
In:

- extinderea conductei reţelei electrice a imobilului situat pe str. Luigi Cazzavilan nr.
20, unde se va prevedea extinderea reţelei electrice din PTS 165 existent (trotuar str. Luigi
Cazzavillan pe un traseu ce străbate trotuarul numerelor pare aI str. Luigi Cazzavillan, până Ia
noul FDCP montat în incinta imobilului alimentat, în decupajul gardului, Ia Iimita de proprietate
cu imobilul de Ia nr 18A, fără depăirea aliniamentului conform planuňlor anexate

Lungimea traseului este 45m1, adâncimea de pozare în trotuar este de 0,8-1 ‚2m i de
1,2-1 ‚5m Ia traversăh de drumuri iar Iăţimea sanţului este de 0,6m

2. Urmare a verificării efectuate pe teren in data de 21.07.2019 s-a constatat că în
pe traseul nu există vegetaţie sau arbod/arbuti.

În urma analizării documentaţiei depuse i a veńficăńlor din teren, in conformitate cu
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţhlor verzi de pe
teritariul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrării
menţionate.

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de toaletare,
iar Ia finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerh terenului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de
emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună

planului de coordonare avizat de
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Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrărb ulterior emiterii acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitărü revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărü.

Având în vedere că amplasamentul lucrärü se află in “Zona Frotejată nr44 —

Temiana", prezentul aviz va fi valabil numai în prezenţa avizului Ministerului Culturii i
identităţü Naţionaie privind execuţia acestei lucrări.

Beneficiarui, respectiv executantui Iucrării sunt răspunzători de realizarea Iucrărilor i
de respectarea condiţhlor din aviz.

Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz va fi sancţionată conform arŁ4, Iit.
b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.GMB. 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 PQPA

Întocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Qaníela VOIjĘSCU
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hIp ĺNmw prnbronsttu ma1&reďďredŕa_nedaýavzoorbonin taeiazeflonnistiIarap@ç pe daa de

14-a riBd. Reqina Eljsabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, BucureşU, Romănia



1

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1750768/6424/

CĂTRE,
S.C. ARTEMOB INTERNAŢIONAL S.R.L.

Spre ştünţă:
ADMINISTRAŢIA STRAZILOR BUCURETI
Strada Domniţa Ancuţa Nr 1. sector 1, Bucureti

CONSiLIUL LOCAL SECTOR 2
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
os. Electronicb nr.44, sector 2, Bucuresti

Referiior ĺa ĺucrarea: “Realizarea unui branament de incendiu i a unui racord de
canalizare" în os. PanteIimon..2'1, sector 2, Bucuresti

Ca urmare a cererii depuse de S.C. ARTEMOB INTERNAŢIONAL S.R.L., cerere
înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1750768/28.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.
6424/01.07.2019, prin care se solicită emiterea avizuiui de specialitate privind executarea
iucrării: Realizarea unui branament de incendiu .şi a unui racord de canalizare" în os.
Pantelimon nr. 161, sector Z BucurestL vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr din
27.12.2018 emis de Primăria Sectorului 2, Memoriu tehnic, Aviz tehnic definitiv nr

emis de Apa Nova, Aviz de traseu nr. emis de
Administraţia Străzilor Bucure$i, Clasarea notiflcărü nr, emisă de Agenţia
pentru Protecţia Mediului Bucuresti, avize individuale emise de administratorü reţe!elor tehnico
edilitare) Iucrarea constă in:

- realizarea unui branament de incendiu care se va realiza din PEID 125x11,4 mm
Dn lOOmm i o Iungime L=6m, prin carosabiiul din Sos.Panteiimon i aleea de acces in imobil.
BranamentuI propus va fi alimentat conducta de apă potabilă existentă pe str Torentului x str
Ciocârtiei, conform avizului APA NOVA;

- realizare racord de canalizare ce se va executa din tuburi PVC 200x5,9mm, va avea
o Iungime de 8 i va evacua apele uzate din imobilul nr. 161 din str. Pantelimon în reţeaua
publică de canalizare existentă pe str. Torentului x str Ciocârliei.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 18.07.2019 s-a constatat că în
proximitatea Iucrării există arbori în piantaţie de abniament pe platbandă, din specia Piatanus
(platan).

In urma analizării documentaţiei depuse i a verificărilor din teren1 in conformitate cu
H.C.G,MB. nr.30412009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti1 vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei
Iucrării rnenţionate.

In execuţia Iucrărilor se vor respecta următoarele condiţii:
- În proximitatea arborflor, săpătura se va executa manual sau utiiizänd o

tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu đistrugă sistemul radicular aI
materialului dendrologic.

Iđ%%Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cad paştal 050013, sedor5, Bucweśd, România



- În timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia ceI puţin 110 -1,5 m faţă
de arbori, conform SR 8591/1997 Reţele ediĺitare subterane. CondiUŕ de amplasare;

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale
în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare;

ln cazul in care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic Dacă Ia verificăriłe
ulterioare (12 Iuni de la finalizarea Iucrărü) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului
dendrologic aflat pe traseui Iucrăňi, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea
contravalorb eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Dacă în timpul execuţiei Iucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului
radicular aI 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 in baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de
toaletare, iar ta finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de
Urbanism nr, de Primăria Sector 2, împreună cu planul anexă -

vizat spre neschimbare i in baza Avizului tehnic definitiv nr. 91903758/2204.2019 emis de
Apa Nova.

Pentru orice modificare apărută in traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărü.

Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării sunt răspunzători de realizarea Iucrărilor.
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- anw 9PA

Întocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către : D-na — prin dI — solicită ridicarea
exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligraűei nr 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşament energie electrică pentru imobflul situat pe Drumul
Marin Drăcea nr ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1753172/08.07.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 6752/09.07.2019, prin care soflcitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament energie electrică pentru imobUul situat pe Drumul Marin
Drăcea nr 50-60, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea NotificărU nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile

individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă
comunicăm că, în urma veriflcării efectuate pe teren în data de 23.07.2019, s-a constatat
că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 55m, asťel:

• din CD existent pe Drumul Marin Drăcea (drum de pămânUpietriş), prin Drumul
Marin Drăcea pe partea imobilelor cu nr. pare, până Ia Iimita din partea dreaptă a
proprietăţU.

• tără afectarea vegetaţiei existente în vecinătatea traseului iucrării.
In timpul executăfli acestei Iucrări aveţî obligaţia respectării distanţelor

minime faţă de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederflor SR 8591/1997
Reţele edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemui radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborfl din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular aI acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Nr. 1753172167521 30.i(JL 20)1
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat
aI execuţiei lucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială,
inclusiv plantare iarbălgazon.

Conform articolului 5, fltera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor vorzi, persoanele fizice şi

persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor
verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin
betonarea platbandelorlpastilelor/alveolelorlspaţiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, arL4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrisare sau

toaletare.
Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării

i pentru respectarea condiţfllor din aviz.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Ą
Îniocmit:

Exp. Roxana PARASCA

7 & WL ?

Red:P.RJ3ex.-25.07.2019 - prezenţul aviz a fost postal pe site-u! PMB
pe data de

Jj

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Pjl Rntiin Fht nr 47 rnl rnçtnl fl50013 spdnr 5 Rucuresti Románia



(3

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

1019

Către : SC E-DISTRIBUŢ1 MUNTENIA SA - prin
exemplarului de Ia registratura PMB

— solicită ridicarea

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligraflei nr 4, sector 1

Referitor ía Iucrarea: Branşament electric subteran pentru
Navigatorilor nr. ‚ sector 1, Bucureşti

imobUul situat pe Intrarea

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1745796112.06.2019 şi la
Direcţia de Mediu cu nr. 5643/13.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament electric subteran pentru imobflul situat pe Intrarea
Navigatońlor nr 2 A, sector 1, conform documentaUei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic1 Ciasarea
Notiflcării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediuiui Bucureşti,
Avizele/acorduriie individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de
ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de
19.07.2019, s-a constatat că iucrarea se va executa subteran, pe o iungime de 14m,
astfel:

• din CS existentă Ia baza stâlpului de Iumină/reţea, coiţ Intrarea Navigatorilor cu
str. Valului, subtraversează Intrarea Navigatoriior, până ia iimita din partea dreaptă
a proprietăţii.

• fără afectarea arborelui existent în vecinătatea traseului Iucrării.
În timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor

minime faţă de axul arborilor de lm—1.Sm, conform prevederiior SR 8591/1997
Reţele ediiitare subterane. Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborelui din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. În timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurui trunchiului arboreiui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin
manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi ‘modeiată" în scopui menţinerii
distanţei faţă de arborele din vecinătatea sa ş în timpul execuţiei poate fi secţionat
sistemul radicuiar ai acestuia, defrişarea arborelui în cauză se va efectua numai după
obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia
condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificăriior uiterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrăriior) se constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în apropierea traseului

r,aI

Nr. 1745796/5643 i
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Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi supodarea contrava(orh

eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat

aI execuţiei Iucrărilor menţionate.
Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La Finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Conform articolului 5, Iitera h, din Legea nr. 24/2007 privind reg(ementarea şi

administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările

ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele Fizice şi

persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor

verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin

betonarea platbandelor/pastilelorlalveolelorlspaţiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe

teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, Iitb.
Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau

toaletare.
Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia IucrărH

i pentru respectarea condiţHlor din aviz.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Sîmona-Maflana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
DaneVOINESCU
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr.1700023, 1703393, 1734369, 17457821403,618,3948.1,5642/ ...Q5,.A..2

CĂTRE,
S.C. MIRAL INSTAL CQMPANY S.R.L.
Aleea Marius Emanoil Buteică nr.18-20, sector 3, Bucuresti

Spre ştiinţă: -

ADMINISTRAŢIA STRAZILOR BUCUREŞTI
Strada Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1, Bucureti

INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PROTECŢIA PLANTELOR —

ICDPP
B-dul Ion Ionescu de Ia Brad nr.8, sector 1, Bucure$i

Referitor Ia Iucrarea: “Extindere conductă de gaze naturale $ bran.şament pe Str. Ion
Ionescu de Ia Brad $ în incinta imobflului cu nr cadastral IE 264492, sector 1,
Bucureşti"

Ca urmare a cererii depuse de S.C. MIRAL INSTAL COMPANY S.R.L., înregistrată Ia
P.M.B. cu nr.1700023/21.01.2019 şi Ia direcţia de mediu cu nr.403/22.01.2019, completată cu
documentaţia inregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1703393/30.01.2019 ‚ nr. 1734369/08.05.2019 i nr.
1745782/12.06.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 618(31.01.2019, 3948/09.05.2019,
5642/13.06.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea Iucrărb:" Extindere
conductă de gaze naturale $ branament pe Str, Ion Ionescu de Ia Brad $ în incinta imobilului cu
nr cadastral 1E264492, sector i' vă comunicăm următoareie:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr din
04.10.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Declaraţie aut. cu
nr. privind acordul ICDPP, Soluţie de acces nr, emisă de
Distrigaz Sud Reţeie, MemQriu terhnic, Aviz nr.

/18.10.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureti, plan de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de
încadrare in zonă), Iucrarea constă în:

- realizare extindere conductă de distribuţie gaze naturale prin montarea unei
conducte de PE 100 SDR 11 Dn 90 mm i Iungime L=427 mI, cu racordare în conducta de gaze
naturale Dn 225 mm existentă în carosabilul din os. Ion ionescu de Ia Brad. Punctul de cuplare
Ia conducta existentă va fi în dreptul accesului pe terenul imobilului din os. Ion Ionescu de Ia
Brad nr.8, iar traseul conductei va subtraversa carosabilul din Sos Ion Ionescu de Ia Brad, apoi
va pătrunde pe terenul imobilului cu nr cadastral IE 264492, Ia Iimita dreapta a proprietăţii, apoi
pe drumul de acces aI imobflului spre Direcţia Sanitar Veterinară i Siguranţa Alimentelor IIfov.

- realizare bransament de gaze naturale individuale din PE1 00 SDR 11 cu Dn 32mm
i Iungimea de 3m (2 m proiecţie orizontală+ lm reiser), cuplat Ia conducta de gaze naturale din
PE Dn90 mm propusă, montată subteran, în drumul de acces spre clădirea beneficiarului- DSVSA
ILFOV. Bransamentul de gaze se va monta îngropat Ia adâncimea de 0,9 m, iar traseul acestora
va traversa aleea de acces până Ia postul de reglare-măsurare aferent. Lăţimeas anţuIui de
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1,6m.
pozarea conductei va fi de 0,4 m, iar dimensiunile gropH de sudare Ia conducta vor fi de 1 ‚Oxl ‚2x

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 15.02.2019 i în data 04.06.2019

s-a constatat că traseul Iucrărilor, pe terenul imobilului cu nr. cadastral IE 264492, în spatele

clădirfl Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Plantelor Bucureti (ICDPP) există un

spaţiu verde plantat cu arbori cu diametre diferite O 20-6Ocm, h=7-12m, există vegetaţie spontană

precum i resturi menajere, etc., terenul nefiind igienizat corespunzător.
In 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 spaţülor verzi de pe teritoriul

Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei Iucrării

menţionate.
In timpul execuţiei Iucrărilor se vor respecta următoarele:

- În proximitatea arborilor existenţi în aliniamentul stradal afectat de traseul

conductelor de gaze propuse, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată

condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic.

- ĺn timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului

dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia ceI puţin 1 m faţă de

arbori, conform SR 8591/1997 Reţeie edilitare subterane, Condiţii de ampĺasare.

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor arborilor, depunerea pământului rezultat đin

săpătură, depunerea altor materiale în jurul arborilor sau rănireairuperea ramurilor prin

manevrarea utilajelor din dotare.
In cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic poate fi

pus în pericol de prăbusire prin dezrădăcinare, situaţie în care nu suntem răspunzători de

eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic, Dacă Ia verificările

ulterioare (12 Iuni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materiaiului

dendrologic aflat pe traseul Iucrărü, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea

contravalorii eventualelor prejudicH produse prin prăbuşirea acestora.
Potrivit art.1 din HCGMB nr.12112010 privind unele masuri de asigurare a îngrădirii,

salubrizării i igienizării terenurilor virane în Municipiul Bucureti, “ Persoaneĺe fizice .şi juridice

deţinătoare de terenuri au obligaţia să asigure îngrădirea, saiubrizarea i igienizarea•terenuriĺor

aflate În RroPrietatea Ioť'.
In baza acestui aviz nu se vor executa Iucrări de defrişare sau de toaletare, ĺar Ia

finalizarea IucrărH aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate in Certificatul de

Urbanism nr. din 04.10.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu

planul anexă - vizat spre neschimbare ş în baza planului de coordonare depus Ia documentaţie.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrărfl ulterior emiterH acestui aviz, aveţi

obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.
Beneficiarul, respectiv executantul Iucrărilor sunt răspunzători de execuţia Iucrărilor,

precum i de respectarea condiţiilor din prezentul aviz.
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.

Înlocmit,
Seĺ Serviciu Avze,8ťÂcorduri

Daniela VQINESCU -

N o,ruL 2919
Red:D.v.J 3ox./29.07.2019 - prezentui aviz a fost postat pe site-uJ PMB
htlp:J/www.pmbrc/jnstutiUńmariaJdirectjj/djrectja mediWavize arboń n ccnsuitareiavize arboń in consultare.oho

po data de



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 17389121752549 I 4717,6646 S AIJ& 7U19

Către SC MD ELECTRIC PROJECT SRL - prîn

pentru SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENJA SA

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branament electric pentru imobUul situat pe B-dul Gloriei nr $

sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1738912/22.05.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 4717/23.05.2019, completată cu documentaţia inregistrată Ia
P.M.B. cu nr. 1752549/04.07.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6646/05.07.2019, prin
care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării: “Branament electńc pentru
imobi/uI situat pe B-dul Gloriei nr 85, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic1 Clasarea
Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediuiui Bucureşti,
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz emis de
Administraţia Străzilor, avizul Ministerului Culturii nr. )‘ vă comunicăm
că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 29.07.2019, s-a constatat că Iucrarea
se va executa subteran, pe o Iungime de 6m, astfel:

• din LEA JT existent în trotuarul bd. Gloriei, prin trotuarul nr. impare ai bd. Gloriei,
până ia Iimita din partea dreaptă a proprietăţii.

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.
Jn timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor

minime faţă de axul arborilor de lm—1.6m, conform prevederilor SR 8591/1997
Reţele edilitare sub terane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptui că1 în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura
se va executa manuai sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular ai materialului dendrologic. În timpul Iucrărilor constructorul va
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" in scopul menţinerii
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular aI acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabiie.

Precizăm că în cazul în care în urma verifjcărilor ulterioare (24 Iuni de la finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
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lucrărfl, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii

eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat

al execuţiei Iucrărilor menţionate.
Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de inceperea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Conform articolului 5, Iitera h, din Legea nr. 2412007 privind reglementarea şi

administrarea spaţfllor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările

ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi

persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor

verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor đe spaţiu verde prin

betonarea platbandelorlpastilelorlalveolelorlspaţiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe

teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.
Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrisare sau

toaletare.
Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării

i pentru respectarea condiţiilor din aviz.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Danie(f7ESCU

Întocmit
Exp. Roxana PARASCA

3Dm) ‘(‘19

ReďP.R./3ex-3007.2D19 - prezentul aviz a fost postat pe sile-uI PMB
pe dala de

f/;H i(

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

n-l fl.chI nr 47 rnl rw,çlI 050013 sedcr5. Bucurest. România



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

‘Ü& AU&

Către : SC Best Electroproiect S.R.L. — solicită ridicarea exemplarului de Ia
registratura PMB
pentru SC E-Distńbuţie Muntenia SA

Spre ştiinţă: P54 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control -

Servicii Spaţii Verzi - B-dul Met&urgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

Referitor Ia Iucrarea: Branşament electric pentru imobflul situat pe str Lăstarului
nr ‚ sector 4, Bucureşti

Referitor ta cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1742141/31.05.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 5240/03.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament eiectńc pentru imobilul situat pe str Lăstarului nr 40 A,
sector 4, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. a planurilor
anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia
pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale aie deţinătorilor de
reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma veriflcării

efectuate pe teren în data de 21.06.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa

subteran, pe o iungime de 34m (din care 12m domeniul public), astfel:

• din cutia de secţionare aferentă postului de transformare 25061 amplasată pe
str. Lăstarului (drum de pământ), pe partea imobilelor cu nr. pare a str. Lăstarului,
până Ia aproximativ 2,5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii.

• fără afectarea arborelui existent în vecinătatea traseului Iucrării.
În timpul executăńi acestei Iucrări aveţi obligaUa respectării distanţelor minime

faţă de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane. condiţü de amplasare.

Menţionăm faptul că1 în dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura
se va executa manual sau utilizănd o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în juruš trunchiului arborelui şi rănirealruperea ramurilor arborelui prin
manevrarea utilajelor din dotare.

b cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" în scopui menţinerii
distanţei faţă de arborele din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat
sistemul radicular al acestuia, defrişarea arborelui în cauză se va efectua numai după
obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazui în care este secţionat sistemul radicular al
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în apropierea traseului

Nr. 1742141 152401
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Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirh exemplarului uscat şi supodarea contravalorii

eventualelor prejudicii produse prín prăbuşirea acestuia.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil conđiţionat

al execuţiei Iucrărilor menţionate.
Pentru orice modificare apărută uterior emiterii prezentului aviz, aveţi

obiigaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Conform articolului 5, Iitera h, din Legea nr. 24i2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţi(or, cu modificărűe şi completările

ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi

persoanele juridice au următoarele obUgaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor

verzi", Prin urmare este interzisä reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin

betonarea platbandelor/pastilelorĺalveolelorlspatiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.C.G.M.S. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe

teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, Iit.b.
Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută iucrări de defrişare sau

toaietare.
Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării

i pentru respectarea condiuilor din aviz.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

Şef Serviciu AWze şi Acorduri
Danîela VOINESCU

lntocmit:
Exp. Roxana PARASCA

2Qşy

Red:P.R./3ex-2607.2019 - prezentul aviz a fost postat pe sile-uI PMB
pe data de

ei

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1745665/5637/ h:

CĂTRE,
S.C. EXIGENT DEVELOPMENT S.R.L.
prin
S.C. BEST ELECTROPROEICT S.R.L.

Spre ştünă:
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC I
DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6
tntr. Av. Lt. Caranda Gheorghe nr.9, sector 6, Bucureti

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI
Strada DomniţaAncuţa nr.1, sector 1, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: “Extinderea reţelei publice de apă potabilă pe str. Serg. Cutieru 1.
Alexandru, sector 6, Bucuresti"

Ca urmare a cererii depusă de S.C. EXIGENT DEVELOPMENT prin
— împuternicit BEST ELECTROPROIECT S.R.L, înregistrată Ia RM.B. cu

nr.1745665/12.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.5637/13.06.2019, prin care se solicită
emiterea avizului privind executarea Iucrărfl: “Extinderea reţelei publice de apă potabilă pe str
Serg. Cutieru 1. Alexandru, sector 6", sector 6, Bucuresti' vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din
15.04.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu pIanu anexă, Memoriu tehnic,
Contract de vânzare —duplicat- aut. cu nr. ‚ Aviz nr.RG
emis de APA NOVA, Clasarea notificării nr.10997/25.04.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia
Mediului Bucuresti, Aviz nr emis de Primăria Sectorului 6, ADPDU S6, plan de
coordonare avizat de deţinătorii reţeIeor tehnico-edilitare, pan de incadrare în zonă), )ucrarea
constă în

• Extinderea conductelor de apă potabilă din PEID De 125 mm existente in
carosabilul străzilor Rostogolea Gheorghe, Marcu Ion i Moise Constantin cu o conductă de PEID
SDR 17 PE 100 PN 10 De 125 mm, până Ia conducta de serviciu De 250mm OL existentă pe str.
Cutierul 1. Alexandru — pe o Iungime totală de 60m.

• Realizarea unei conducte asociate pe B-dul Timioara PEID De 225 mm, ce face
Iegătura între conducta PEID De 450 mm i conducta De 225 mm PEID, ambele pozate subteran
în carosabilul B-duyl Timisoara, conform Aviz nr. RG emis de APA NOVA,

• Realizare 2 bransamente de apă potabilă Dn 100 mm din conducta Dn 250 mm din
OL pentru imobilul din str. Cutierul L Alexandru nr.

2. Urmare a verificărü efectuate pe teren in data de 10.07.2019 s-a constatat în
proximitatea Iucrărilor de pozare a conductei de apă potabilă există vegetaţie spontană, precum i
arbori. De asemenea, pe B-dul Timisoara există în zona mediană, între Iiniile de tramvai STB
platbandă de spaţiu verde gazonată i amenajată cu arbori /arbuti.
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În urma analizării documentaţiei depuse si a verificărilor pe 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.

In timpul execuţiei Iucrărilor se vor respecta următoarele:
- În proximitatea arborilor/arbutiIor existenţi in spaţiul verde afectat de traseul

reţelelor proiectate, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor
din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.

- În timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia cel puţin 1 m — 1,5 m faţă
de arbori/arbuşti, conform SR 8591/1997 Reţeĺe edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor arborilor, depunerea pământului rezultat din
săpătură, depunerea altor materiale în jurul arborilor sau rănirealruperea ramurilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

In cazul in care nu sunt respectate condiţüie menţionate1 materialu( dendrologic poate fi
pus în pericol de prăbuire prin dezrădăcinare, situaţie în care 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 inlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea
contravalorü eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

- Gardul viu care imprejmuieste spaţiul verde aferent blccului 0D3 va Ii protejat (se
va subtraversa), nu va fi afectat de depuneri de material rezultat din săpătură sau de manevrarea
utilajelor din dotare în timpul execuţiei Iucrărilor;

- Terenul unde se vor executa Iucrările va fi împrejmuit i semnalizat corespunzător;
Precizăm că in baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare,

iar Ia finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerü terenului Ia starea iniţială, inclusiv retacerea
platbandei de spaţiu verde de pe B-dul luliu Maniu.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti i în baza
planului de coordonare depus Ia documentaţie.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrărfl ulterior emiterii acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitării revîzuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrării.

Nerespectarea celor menţionate in 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,

Întocmit,
ef Serviciu Avize ş Acorduri

Daniela VOIN SCU

Red:O.V../ aex./29.07.201 9 - prezentul aviz a Iost postat pe site-uI PMB
htlp:/i-w.pmb.rohnstituUi/nńmańaţdirectiiĺdirectia mediulavize arbori in consultare/avize artori in cansultarephp
pe data de

3 [(1Ł 2019

i iI

Simona-Mariana ROPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

o 5. ?W9

Către : DI — prin dI — solicită ridicarea exemplarului de
Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Redimensionarea branamentuIui de apă pentru imobflul situat pe
str Ziduriior nr 22-30 (str Ritmului nr 25,), sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1745801/12.06.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 5644/13.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Redimensionarea branamentuIui de apă pentru imobflul situat pe str
Ziduńlor nr 22-30 (str Ritmuiui nr 25), sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de
Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma veriflcării efectuate pe teren în data de
19.07.2019, s-a constatat că ucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 7m, astfel:

• din conducta existentă în carosabilul str. Ritmuiui, perpendicular, până Ia
aproximativ 7m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii.

• !ără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.
In timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor

minime faţă de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997
Reţele edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că1 în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. ĺn timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

b 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, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea
unui aviz de speciaHtate emis în baza unei soflcitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia
condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplareior uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat
al execuţiei lucrărilor menţionate.

Nr. 1745801 I 5644 I
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Pentru orice mođificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

Ła finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Conform articolului 5, Iitera h, din Legea nr. 2412007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificărüe şi completările

ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi

persoanele juridice au următoarele obligaţii; să nu diminueze suprafeţele spaţiilor

verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin

betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelortspatiu verde.

Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.C.GM.B. nr. 304/2009, privind Normee de protecţie a spaţiilor verzi de pe

teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, Iit.b.
Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau

toaletare.
Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării

i pentru respectarea condiţiilor din aviz.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela OINESCU
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. PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1745915157241 O5,ÁU?l#

Către SC APA NOVA SA
Str Tunari nr 60 A, clădirea Stefan ceI Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de apă i racord de canalizare pentru
imobfluĺ situat pe str Podu(ui nr ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1745915/13.06.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 5724/14.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea lucrării: Branşament de apă si racord de canalizare pentru imobilui situat pe
str. Podului nr. 22, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notiticării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de
ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de
23.07.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 9m
(branament) + 8m (racord), astfel:

• din conductele existente în carosabiluí str. Podului, perpendicular, până Ia
aproximativ 3m i 5m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii.

• !ără afectarea vegetaţiei existente în platbandă (trandafir).
In urma analizării dosarului, în conformitate cu HC.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 emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială,
inclusiv plantare iarbălgazonltrandafir.

Conform articolului 5, Iitera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţUlor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor
veni", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin
betonarea platbandelorlpastilelor/alveolelor/spaţiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată
conform H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau
toaletare.
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Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării
i pentru respectarea condiţfllor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serěiciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:

ExAanaPARASCA

3ÍH61 7019

Red:P.R.i3ex.-26D72019 - prezenlui aviz a fost postat pe site-ut PMB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către SC ELECTRICA RACORD INSTAL SRL
Calea Rahovei nr. 266-268, corp 63, cam. 43/1, sector 5

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Alimen tare cu energie electrică a imobflului cu adresastr PăunauI Codňlor nr ‚ sector 5, Bucureşti

Referitor ia cererea dvs., înregistrată ia P.M.B. cu nr. 1746079/13.06.2019 şi IaDirecţia de Mediu cu nr 5726/14.06.2019, prin care soiicitaţi avizul de specialitate privindexecutarea Iucrării: „Alimen tare cu energie electńcă & imobflului cu adresa str PăunaşulCodrilor nr 30-32, sector 5", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.
a pianurilor anexate şi Memoriuiui tehnic, Clasarea Notificării nr.

emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediuiui Bucureşti, PIan decoordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicămcă, în urma verificării efectuate pe teren în data de 23.07.2019, s-a constatat că iucrarease va executa subteran, pe o iungime de 210m, astfel:
din PTZ 1845 adiacent imobilului cu IE 215412, subtraversează terenul dintre
PTZ 1845 si str. Peleaga, continuă prin trotuarul nr. impare aI str Peleaga, apoi
prin trotuarul nr. pare aI str. Păunasul Codrilor, până Ia iimita din partea dreaptă
a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
In urma anaiizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privindNormele de protecţie a spaţiiior verzi de pe teritoriui Municipiului Bucureşti, vă facemcunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.
Pentru orice modificare apărută uiterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţiasolicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrăhior.
La finaiizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonareaplatbandelorlpastilelorlalveolelor/suprafeţelor de spaţiu verde.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionatăconform art. 4, Iit, b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţiea spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sautoaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTORšXEQUTIV, Şef Serviciu Avize şi AcorduriSimona-Múí6)WMPA Daniela VOINESCU
((1
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‘ PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

U b. bIUG.

Către : SC ELECTRICA RACORD INSTAL SRL
Calea Rahovei nr 266-266, corp 63, cam. 43/1, sector 5

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poíigratîei nr 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de energie eíectrică pentru imobUul situat pe
str SomeuI Rece nr. ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1746082/13.06.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr 5727/14.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de energie electrică pentru imobflul situat pe str. Some.şul
Rece nr 19, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic1 Clasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele ediiitare, aviz de traseu emis de
ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de
23.07.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 12m,
astfel:

• din cablul JT existent în trotuarul str. SomeuI Rece în dreptul imobilului cu
nr. 21, continuă prin trotuarul nr. impare aI str. SomeuI Rece1 până Ia Iimita din
partea dreaptă a proprietăţii.

• în vecinătatea traseului nu există arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizărfl dosarului, în conformitate cu H.CG.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 emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fl sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Ma A Şef Serviciu Avize şi Acorduri

6> Daniela VOINESCU
flťr

- Intocmit:
% Exp. Roxana PARASCA
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1746697157671
05 U6

Către: SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA — prin d-na — solicită
ridicarea exemplaruiui de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafîei nr 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Alimentare cu energie electňcă a imobflului cu adresa Drumul
Regimentului nr ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1746697/1k06.2019 şi Ia
Oirecţia de Mediu cu nr. 576711806.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării:,,Alimentare cu energie eiectrică a imobfluĺui cu adresa Drumul
Regimentului nr 99 A, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notiřicării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile

individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 18.07.2019, s-a constatat
că Iucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 61m, astfel:

• din FDCP existent pe terenul cu IE 263318, străbate drumul de exploatare,
domeniul public, drum de pământIpietri, traversează drumul de exploatare în
dreptul imobilului alimentat până Ia noul BMPT, amplasat în incinta imobilului
alimentat, în firida prevăzută în decuplajul gardului Ia Iimita de proprietate, fără
depăirea aliniamentului.

• !ără afectarea arborilor existenţi în vecinătatea traseului ucrării.
In timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor

minime fată de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997
Reţele edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialuiui dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănireairuperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

Tn 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 acestora1 defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători đe eventualele pagube produse Ia
condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de Ia finalizarea
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
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Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplareior uscate şi supor[area contravalorii

eventuale(or prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat

aI execuţiei Iucrărilor menţionate.
Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrăriior aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările

ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi

persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor

verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin

betonarea platbandelor/pastilelorlalveoielorlspatiu verde.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normeie de protecţie a spaţiilor verzi de pe

teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, Iit.b.
Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau

toaletare.
Benefjciarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia

Iucrării i pentru respectarea condiţiilor din aviz.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

ŞefSenuiciu Avize şi Acorduri
Danieia VOINESCU

!ntocmit:
Exp. Roxana PARASCA

$0, (IJ[ 2919

Red:RRJ3ex-26.07.2019 - preientuí aviz a fost poslat pe site-uI PMB
pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ĹUi9

Către SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA — prin d-na — solicită

ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştünţă: Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1

ADP Sector i - B-dul Poligraŕlei nr 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Bransament electric pentru alimen tare cu energie electrică pe

Drumul Vârful Beńvoiul Mare nr ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor ta cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1746700114.06.2019 şi Ia Direcţia

de Mediu cu nr. 5766118.06.2019, prin care soHcitaţi avizui de specialitate privind executarea

Iucrării: Branament electric pentru a/imentare cu energie electńcă pe Drumul Vârful Beńvoiul

Mare nr. 76 G, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notifšcării nr

emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizelelacordurile individuale ale

deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de AOP sector 1), vă comunicăm că

Oirecţia de Mediu a emis avizul nr. 4067I1625770106.07.2018, conform C.U. nr.

cu Iungimea traseului Iucrării de 40m.

Având în vedere că lucrarea se execută conform C.U. nr.

şi C.U. nr. I astfeL

• din tabloul Jt aferent PTA 4008, se va realiza un bransament electric nou trifazat

subteran, prin drumul (neasfaltat), până la limita din partea stângă imobilului

alimentat.
• în vecinătate nu există arbori plantaţi in aliniament, există vegetaţie spontană.

b urma analizării dosarului, in conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 30412009 privind

Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 vă facem cunoscut

avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia

solicitării revizuirii acestuia inainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La fjnalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială, inclusiv

plantare iarbălgazon.
Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea

platbandelorlpastilelorlalVeolelorlsUprafeţelOr de spaţiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, lit, b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a

spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate i an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV, Şef Serviciu Avize şi Acorduri

SimonaMiat1IäîĘQPA Danîela VOINESCU

Intocm
PĂRASCA

Red:P.RI4ex.- 019 - tul avËz a fost postat pe site-uI PMB

httpl1ww.pmbro ań&directiUđirectia_mediu/aWZe...arboöjfl_CGflSUHaí&aViltWbOriJfl_COflSUflarePhP . pe daţa
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

U5. (..Jb. i'J

Către : SC DOMUS SYSTEMS SRL
Str Elena Farago nr 43, sector 6

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicü nr 44, sector 2

Referitor Ia Iucmrea: Extindere reţea publică de apă potabilă până Ia imobilul din
str Baia de Aramă nr ‚ sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1746355/14.06.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 5770/18.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Extindere retea publică de apă potabilă până Ia imobflul din str Baia
de Aramă nr 1, sector 2", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de

coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele
edilitare, avizui favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verifjcării
efectuate pe teren în data de 29.07.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa
subteran, pe o Iungime de 74m, astfel:

• în carosabilul str, Baia de Aramă, de Ia intersecţie cu str. Cernăuţ, pănă Ia Iimita din
partea dreaptă a proprietăţii.

• !ără afectarea vegetaţiei existente în platbandă.
In timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor

minime faţă de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997
Reţele edflitare subterane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. În timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor 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, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finaUzarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

I i1
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat

al execuţiei Iucrărilor menţionate.
Pentru orice mođificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Conform adicolului 5, Iitera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţüior verzi din intravilanul locaHtăţilor, cu modificările şi completările

ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi

persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor

verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin

betonarea platbandelorlpastilelor/alveolelorlspaUu verde.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe

teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, IiŁb.
Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrisare sau

toaletare.
Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia

Iucrării i pentru respectarea condiţiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate ¶ an de Ia data emiterii.

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R.i3ex.3007201 9 - prezentul avii a fost poştat pa sile-uI PMB
po data de

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PA Pnninn FIiçhptn nr 47 rod ncstal 050013. sedor 5. Buc*iresb. România



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

b ub. iu

Către : SC Best Electroproiect S.R.L. — solicită ridicarea exemplarului de Ia

registratura PMB
pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1

Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6

Intrarea LĹ Av. Caranda Gheorghe nr 9, sector 6

Referitor Ia Iucrarea: Extindere reţea eĺectrică pentru alimentare cu energie electrică a

imobilului cu adresa Intrarea Vulpeni nr ‚ sector 6, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., inregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1747209/16.06.2019 şi Ia Direcţia

de Mediu cu nr. 5869119.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea

Iucrărü: „Extindere reţea &ectrică pentru alimentare cu energie electrică a imobiluiui cu adresa

ĺntrarea Vulpeni nr. 1O B, sector 6", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.

emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de coordonare

reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor, aviz emis de ADPDU sector 6),

vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 11.07.2019, s-a constatat

că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 148m, astfel:

• din PT 2376 existent pe proprietatea cu lE 229292, prin terenul adiacent IE 228432,

pe proprietatea cu IE 229959,pe str. Oboga, subtraversează str Oboga, continuă

prin trotuarul nr. pare aI Intrării Vulpeni, până Ia limita din partea dreaptă a

proprietăţii.
• în vecinătatea traseului Iucrării nu există arbori plantaţi în aliniament.

Tn urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţiüor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut

avizui favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia

solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenuiui Ia starea iniţială.

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea

platbandelor/pastilelorialveolelorisuprafeţelor de spaţiu verde.

Nerespectarea cełor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a

spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la đata emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV, Şef Serviciu Avize şi Acorduri

Simona-Maflana POPA
Danie(a VQJNESCU

Intocmit:

a fost postat pe site-uI PMB
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rntpi/vewvąpmb.r t)tutiUpńmari ctidirectia_mediwavizearboriją_consultareiavize_arbodifl_COflSULtare.PĎP pe data de

-

___

Nr. 1747209/58691

Pnia



CD



i4 ‚:I :j

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1747598 I 5934/ y 2019

Către : SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA — prin d-na — solicită
ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligraflei nr. 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe
Intrarea Stegarului nr ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.MB. cu nr. 1747598/19.06.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr 5934/20.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Aĺimentare cu energie electrică a imobilului situat pe Intrarea
Stegarului nr 6Z sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Pian de

coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în
urma verificării efectuate pe teren în data de 18.07.2019, s-a constatat că Iucrarea se va
executa subteran, pe o Iungime de 65m, astfel:

• din CS existent în Intrarea Stegarului (drum de pământ), pe partea nr. impare,
prin Intrarea Stegaruiui pe partea nr. impare, traversează Intrarea Stegarului,
până la Iimita din partea stângă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetaţie spontană.
In urma analizărü dosarului, în conformitate cu 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obiigaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială,
inclusiv plantare iarbă/gazon.

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea
platbandelor/pastilelor/alveolelor/suprafeţelOr de spaţiu verđe.

Nerespectarea ceior menţionate în prezentul aviz de speciaiitate va fi sancţionată
conform art. 4, flt, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 30412009, privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV, ŞefSewiciu Avize şi Acorduri
Simonajjarîana POPA Daniela VOINESCUrIntocmit:

ç'. Exp.Boxąna PARĄSCA
Red:P.Rśbx.-26.Oi.2%rezentuI aviz a fost poslat pe sile-uI PMB

.

pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂTRE,
E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L.

Spre tiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 4
DIRECŢIA DE GOSPODĂRIRE LOCALĂ
B-dul Metalurgiei nr.12-18, Grand Arena, et.1, sector 4, Bucureti

Referitor !a Jucrarea: “Racord electric pentru imobiIuI situat pe Drumul Jilavei
s Lot 9, sector 4, Bucureşti"

Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. prin Domnul
NASTASE CLAUD(U DANIEL- împuternicit aI S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L,
inregistrată Ia P.M.B. cu nr.1748595/21.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.6053/24.06.2019,
cerere prin care se solicită emiterea avizului privind executarea Iucrării: “Racord electric pentru
imobilul situat pe Drumu! Jiiavei nr.89E, Lot 9, sector 4", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. / din
04.04.2019 emis de Primăria Sectorului 4 Bucureşti impreună cu planut anexă, Memoriu tehnic
Act de dezmembrare cu încheiere de autentificate nr Titlu de proprietate

Fia de soluţie nr emisă de E-distribuţie Muntenia
SA, Aviz nr. emis de Consiliul Local Sector 4 —

Direcţia Gospodărire Locală, Clasarea notificării nr emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bucuresti, avize individuale emise de detinătorii reţelelor tehnico-edilitare,
plan de încadrare în zonă), Iucrarea constă în

- realizare racord electric prin pozarea subterană a unui cablu electric JT, trifazat tip
DC4146/5X, 3x150+95N, pe un traseu în Iungime de 5m pe domeniul public (continua pe drum
de seMtute) i porneste din cutia de sectionare i distribuţie, existentă în trotuarul din Drumul
Jiiavei, va continua pe drumul de seMtute — drum neamenajat, pánă Ia firida de distribuţie,
contorizare si protecţie ce va fi amplasată pe proprietate imobilului cu nr.89E, Iot 9 din Drumul
Jilavei. Lăţimea anţuIui de pozare a cablului electric va fi de 0,4m.

2. Ca urmare a vizitei în teren din data de 15.07.2019 s-a constatat că pe traseul iucrării
nu există vegetaţie.

In urma analizării documentaţiei depuse, 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 execuţiei Iucrării menţionate.

Facem menţiunea faptului că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare
sau de toaletare.

Nr. 174859516053/

fl,i flninÇch.Ą „A7
I .tnĄ I
I I d2.



Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate În Certificatul de

Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 4 Bucureşti împreună cu

planul anexă - vizat spre neschimbare.
Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrărfl ulterior emiterii acestui aviz, aveţi

obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de inceperea execuţiei Iucrării.

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,

Simona-Mariana POPA

«:
\\‘;; ç'_ ‚‚

Întocmit
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂTRE,
S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.

Spre $iinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
B-dul Poligrafiei, nr.4 sector 2, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturale
Aflhur Värtejeanu sector 1, Bucuresti"

Ca urmare a cererii depuse de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., înregistrată Ia P.M.B. cu
nr.174989W2606.2019 şi ia Direcţia de Mediu cu nr.6224/27.06.2019, prin care se solicită
emiterea avizului privind executarea Iucrărh: “Bransament de gaze naiurale penlru imobflul din
str. Maior Adhur Vártejeanu nr.6 sector 1", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr din
12.03.2019 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti impreună cu planul anexă, Acord de acces
nr emis de Distrigaz Sud Muntenia ‚ Memoriu justificativ, Aviz de traseu
nr emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1 Bucuresti, Clasarea
notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, Aviz
nr. emis de Ministerui CulturH i Identităţii Naţionale, avize individuale emise
de administratorii reţelelor tehnico-ediiitare, plan de încadrare în zonă), iucrarea constă în:

- execuţie branament de gaze naturaie nou, individual din PE 100 SDR 11, Dn
32mm, cu Iungimea de 8m i a unui PRM aferent. BranamentuI propus va fi racordat în
conducta de gaze naturale Dn 63mm, existentă în carosabilul din str. Mr. Arthur Vârtejeanu.
Traseul conductei de branament va traversa carosabilul i trotuarui din dreptul imobilului, până
a PRM-uI ce va fi montat ia Q,5m faţă de Iimita de proprietate stânga a imobilului alimentat.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 21 .07.2019 s-a constatat pe
traseul sau în proximitatea Iucrăriior nu există arbori sau spaţii vezi afectate de Iucrare.

In urma analizării documentaţiei depuse ş a verificăriior 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 execuţiei Iucrării menţionate.

n baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de toaletare,
finalizarea Iucrărü aveţi obligaţia aducerii terenului ia starea iniţială,

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de
Urbanism nr. din 12.03.2019 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti
împreună cu planul anexă.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei iucrărfl.

Beneficiarul, respectiv executantui Iucrărilor sunt răspunzători de execuţia Iucrărilor,
precum ęi de respectarea condiţiilor din prezentul aviz.

Nr. 1749890! 6224!... .O5 P
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!ntocmit,
ef Serviciu Avize si Acorduri

Daniela VOINESCU

3OĂUL 2019
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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 spaţńlor

verzi de pe teritoríul Municipíului Bucureşti.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona OPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr.1 749574/ 6227/.. .b.

CĂTRE,
ENERCONSTRUCT S.R.L.
prin

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA STRAZILOR BUCUREŞTI
Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureti

CONSILIUL LOCAL SECTOR 4
DIRECŢIA DE GOSPODĂRIRE LOCALĂ
B-dul Metalurgiei nr.12-18, Grand Arena, et.1, sector 4, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: «Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa
Bulevardul Metalurgiei Sector 4, Bucuresti"

Ca urmare a cererii depuse de ENERCONSTRUCT S.R.L., prin
inregistrată Ia P.M.B. cu nr.1749574/26O6.2O19 şi ia Direcţia de Mediu cu nr.6227/27.06.2019,
prin care se solicită emiterea avizului privind executarea Iucrării: “Alimentare cu energie
eĺectricä a imobiluIui cu adresa Bulevardul Metalurgiei nr.81C-81D, Sector 4' vă comunicăm
următoarele:

Conform documentaţiei depuse (Certiiicat de Urhanism nr. din
11.03.2019, emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu
justificativ, Fia de soiuţie nr, emisă de E-Distribuţie Muntenia, Clasarea
notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucuresti, Aviz de
traseu nr emis de Administraţia Străzilor Bucuresti, plan de coordonare
avizat de administratorii reţeielor tehnicoediIitare, plan de încadrare în zonă), Iucrarea constă
In

Pentru alimentarea electrică a imobilului cu nr. 81C-81D din B-dul Metalurgiei se
va realiza un PT nou care va fi alimentat prin două circuite electrice:

1. un circuit reaiizat prin manonare in trotuarul nr. impare din B-dul Metalurgiei (la
intersecţia cu Sos Berceni) Ia cablul subteran MT tras prin tub (A.C. — E-distribuţie Muntenia) —

conform Planului de coordonare depus Ia documentaţie, apoi traseul canalizaţiei electrice va
continua prin trotuarul nr impare din B-dul Metalurgiei, până în dreptul imobilului cu nr.B1C-81D
din bulevardul cu acelasi nume, de unde va intra pe terenul proprietate privată aI imobiiului
alimentat. Lungimea traseului de MT pe b-dul Metalurgiei va fi de 560 m. Lăţimea cablului de
pozare a canalizaţiei electrice va fi de 0,6 m.

2. un alt circuit realizat prin manonarea unui cabiu electric Ia cablul existent aflat
în trotuarul din dreptul imobilului si va traversa proprietatea imobilului alimentat până Ia noul
post de transformare.

Se va păstra o distanţă de min. 1 m între traseul cabiurilor electrice i arborii aflaţi în
aliniamentul stradal.
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- La vizita efectuată pe teren în data de 15.07.2019 s-a constata faptul că în
trotuarul nr. impare din B-dul Metalurgiei există platbandă de spaţiu verde cu arbori plantaţi în
aliniament, precum si tronson de platbandă Iipită de Iimitele de proprietate cu arbori plantaţi în
aceasta.

In 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
spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil
condiţionat execuţiei Iucrării menţionate.

In execuţia Iucrărilor se vor respecta următoarele condiţii:
- În proximitatea arborilor aflaţi în spaţiile verzi din zona Iucrărilor, săpătura

se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic.

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor
materialeîn jurul arborilor sau rănirealruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare;

In cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă Ia verificăriĺe
ulterioare (12 Iuni de Ia tinalizarea Iucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului
dendrologic aflat pe traseul Iucrării, aveţi obligaţia înlocuirü exemplarelor uscate şi suportarea
contravalorH eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite modelarea traseului
conductei i protejarea sistemului radicular aI 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).

Este interzis reducerea suprafeţei de platbandă prin betonare.
Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de

toaletare, iar Ia finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor speciticate în Certificatul de

Urbanism nr ‚ emis de Primăria Municipiului Bucureşti i în baza
planului de coordonare depus Ia documentatie.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de inceperea execuţiei Iucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, Iit. b)
din Anexa nr. I Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiűor
verzi de pe teritoriul Munícipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

Întocmit
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOIiESCU

- În timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual)
de arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii

de protejare a materialului
Ia ceI puţin 1,0 -1,5 m taţă
de amplasare;

DIRE
Si

‘TIV
PA

30. ÍUL 29
Red:A.A 3ex/2907.2019 - prezentul aviz a fost pestat pe site-uI PMB
httpi/www.pmb.roflnstitutii/nrimańaídirecbWdirectia mediu/avize arbcň n consultar&avize arbori in consultare.php

pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

pg AU& 2Ü9

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA LACURI, PARCURI Şl AGREMENT BUCURESTI

SeMciul Planificare, Proiectare, Avizare
Şos. Bucureşti Ploieşti nr8B, sector 1, Bucure$i

Referitor Ia adresa dvs. nr. 9693/17.07.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1756633/fl.07.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 7190/18.07.2019, prin care solicitaţi îo
conformitate cu adresa Direcţiei de Mediu nr. 3472124.04.2019, emiterea avizului de
specialitate pentru 11 ex. arbori uscaţi, situaţi pe scuarul central aI oseIei Pandurilor,
arbod inventariaţi pe teren de către inspector din cadrul instituţiei dvs. şi speciflcaţi în
tabei, cu fotografiile anexate solicitării, vă comunicăm

- în conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiiior verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modificările şi completăriie
ulterioare, H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti i HCGMB nr.11412011 privind amenajarea si întreţinerea
alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, avizăm
executarea Iucrării de đefriare i scoaterea radăcinilor a 6 ex. arbori, din care 3 ex.
uscaţi 100% i 3 ex. în decHn biologic, din speciile Acer ( poziţiile nr. 4, 7, 9, 11 din tabelul
anexat Ia prezenta), Tilia (poziţia 6 din tabelul anexat la prezenta), Ailanthus (poziţia 10
din tabeiul anexat la prezenta) fac obiectui prezentei cereri.

Menţionăm că cele 5 ex. arbori dín specia Prunus cerasifera ( poziţiile nr. 1, 2, 3, 5,
B din tabelul anexat Ia prezenta) reprezintă material dendrologic neprins pentru care nu

— este necesară emiterea unui aviz de specialitate.
Lucrăriie avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care

se află arborii, conform H.C.G.M.B. nr. 30412009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu
bloca căile de acces, Iuăndu-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi crearea condiţiilor necesare plantării de
material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se
sancţiuni conform art. 6, pct, B din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în
compensarea arborilor uscaţi i aflaţi în declin biologic, avizaţi pentru defriare, aveţi
obligaţia plantării a 26 ex. arbori tineri (inclusiv pentru cele 5 ex, care reprezintă
material dendrologic neprins), cu balot đe pământ circumferinţa trunchiului de 20-
28 cm i înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în prima perioadă
optimă ( toamna 2019, primăvara anului 2020) următoare defrişării în locul exemplarelor
defriate, respectând prevederile HCGMB nr.114/2011 privind amenajarea si intreţinerea
alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti.

Nr. 1756633/7190/
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La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.CG.M.B. nr

304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea

verificării în teren a plantăriior în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.

arĹ4 din aceIaşi act normativ,
Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii:

-informarea cetăţenilor cu privire Ia arborii avizaţi pentru defriare, prin publicarea

acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului Iegal al spaţiilor
verzi,

-fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, in funcţie de posibilităţiie
informatice i de decizia fiecărei instituţii;

- informarea cetăţenilor, în timp utiI, despre executarea Iucrăriior de defriare, cu

precizarea datei calendaristice i a intervalului orar în care acestea se vor executa,

ţinându-se cont de zona de acţiune i fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor

informaţii pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile

informatice i de decizia fiecărei instituţfl.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, orice

neconformitate dintre datele transmise i realitatea din teren, va fi considerată intervenţie

asupra arborilor fără aviz de specialitate, iar administratorui Iegal ai terenului, prin grija

căruia se execută lucrările, va fi sancţionat potrivit prevederilor art. 2, lit. c din H.C.G.M.B.

nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului

Bucureti precum i art. 3. din H.C.G.M.B nr. 114/30.06.2011 privind amenajarea i

întreţinerea alveoIelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul

Bucure$i, acolo unde se impune.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.

Defr4are — 6 ex. arboń1din care 3 ex. uscate 100% i 3 în declin bŕologic

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,
expefl Daniela VOÍNESCU

Întocmit
expefl Florentina i7 ex.i29.07.2019

S1 W 2O

prezenkil aviz a ĺosI postat pe ste-uI PMB
(httpUwwwpmb.ro/institutiVprimariaídirectii/directia mediu/avize arbori in consuharelavLze arbori in consuhare.php), pe data de.
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ţV' PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1756636/7217/ 05. ÂUB. 2019

CĂTRE,
ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI ŞI AGREMENT BUCUREŞTI

SeMciul Planificare, Proiectare, Avizare
Şos. Bucureşti Pioieşti nr.BB, sector 1, Bucuresti

Referitor ia adresa dvs. nr. 9695/17.07.2019, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1756636/18.072019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 7217119.07.2019, prin care solicitaţi în
conformitate cu adresa Direcţiei de Mediu nr. 3472/24.04.2019, emiterea avizuiui de
speciaiitate pentru 14 ex. arbori uscaţi, situaţi în plantaţia de aiiniament a străzii Mihaii
Sebastian — Centrocoop, arbori inventariaţi pe teren de către inspectorii din cadrul
instituţiei dvs. i speciflcaţi în tabele, cu fotografiiie anexate solicitării, vă comunicăm

- în conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiiior verzi din intraviIanul Iocaiităţilor cu modificăriie şi completările
ulterioare, H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti i HCGMB nr.114/2011 privind amenajarea si întreţinerea
alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiui Bucureşti, avizăm
executarea Iucrării de defriare i scoaterea radăcinilor a 8 ex. arbori din care 7 ex.
uscaţi 100% i un ex. îndeclin biologic, din speciile Pinus (poziţia 1 din tabelul anexat la
prezenta), Sophora japonica (poziţiile nr. 2,3 din tabeiui anexat Ia prezenta), Ulmus
(poziţiiie nr. 5,6,7 din tabelui anexat Ia prezenta), Fraxinus (poziţia 9 din tabelui anexat Ia
prezenta), Acer (poziUa 10 din tabelul anexat Ia prezenta) fac obiectul prezentei cereri.

Menţionăm că ceie 6 ex. arbori din specia Sophora japonica (poziţia 4 din tabelul
anexat la prezenta) Ulmus (poziţia B din tabelul anexat la prezenta) ‚ Fraxinus ( poziţiile nr.

C 11,12,13,14 din tabeiui anexat Ia prezenta) reprezintă material dendrologic neprins pentru
care nu este necesară emiterea unui aviz de specialitate.

Lucrăriie avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal ai terenului pe care
se află arborii, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normeie de protecţie a spaţiiior
verzi de pe teritoriui Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa iemnoasă pentru a nu
bioca căile de acces, iuându-se măsuri de prevenire a accidenteior sau deteriorarea
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi crearea condiţiilor necesare plantării de
material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorui Iegal aI terenuiui este răspunzător de supravegherea
execuţiei iucrăriłor, siguranţa bunuriior şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar apiicându-se
sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, conform H.C.G.M.B. nr. 30412009, în
compensarea arborilor uscaţi i aflaţi in declin bioiogic, avizaţi pentru defriare, aveţi
obiigaţia plantării a 19 ex. arbori tineri (inclusiv pentru cele 6 ex, care reprezintă
material dendrologic neprins), cu balot de pămănt, circumferinţa trunchiului de 20-
26 cm i înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în prima perioadă
optimă ( toamna 2019, primăvara anului 2020) următoare defrişării în locul exemplarelor
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defriate, respectând prevederiie HCGMB nr. 114/2011 privind amenajarea si întreţinerea

alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aiiniament din Municipiul Bucureşti.

La finalizarea Iucrăriior de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 ta H.C.G.M.B. nr

304/2009, aveţi obiigaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrui P.M.B, în vederea

verificărfl în teren a plantărilor în compensare, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.

art.4 din aceIaşi act normativ.
Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii:

-informarea cetăţenilor cu privire ia arborfl avizaţi pentru defriare, prin publicarea

acestor informath fie pe pagina oficiaiă de internet a administratorului Iegal aI spaţüíor

verzi,
-fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile

informatice i de decizia fiecărei instituţh;
- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea Iucrărilor de defrisare, cu

precizarea datei calendaristice i a intervalului orar în care acestea se vor executa,

ţinându-se cont de zona de acţiune i tiuxui auto/pietonai, prin pubiicarea acestor

informaţii pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibWtăţile

informatice i de decizia fiecărei instituţii.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, orice

neconformitate dintre dateie transmise i realitatea din teren, va fi considerată intervenţic

asupra arborilor fără aviz de specialitate, iar administratorul Iegal aI terenului, prin grija

căruia se execută Iucrărüe, va fi sancţionat potrivit prevederilor art. 2, lit, c din H.C.G.MB.

nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiiior verzi de pe teritoriul Municipiului

Bucure$i precum i art. 3. din H.C.G.M.B nr 114/3006.2011 privind amenajarea ş

întreţinerea alveoleior stradaie din cadrul plantaţiiior de aliniament din Municipiul

Bucureti, acoio unde se impune.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.

Defriare — 8 ex. arbori din care 7 ex. uscate 100% i un ex. în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV1
Simona-Mariana POPA

Şef SeMciu Acorduri şi Avize,
I expefl Daniela VOINESCU

întorĺ'
expefl Florentina POPESCU / 4 exi29.072019

30.IVĂ. ?.

prezentul aviz a fost postat pe síte-uI PMB
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Meďu

p&Âgc. î019

Către : SC FAVEO CONSULTING SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia
registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligraňei nr. 4, sector 1

Referitor Ia iucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobflul situat pe str. lezeru
nr ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1746590/14.06.2019 şi la
— Direcţia de Mediu cu nr. 5772/18.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind

executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobflul situat pe str lezeru
nr 49 A, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notiflcării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de
ADP sector 1), vă comunicăm că, În urma verificării efectuate pe teren în data de
29.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 12m,
astfel:

• din conducta existentă în carosabilul str. Iezeru, perpendicular, până Ia aproximativ
4m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii.

• fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor

minime fată de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997
Reţele edflitare subterane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul Iucrărilor constructorul va
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor 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, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este sectionat sistemul radicular al
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi supor[area contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Nr. 1746590/5772/
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil conđitionat

al execuţiei Iucrărilor menţionate.
Pentru orice modiFicare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi

obligaţia solicitării revizuirii avizului inainte de inceperea execuţiei lucrărilor

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială,

inclusiv plantare iarbă/gazon.
Conform articolului 5, Iitera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările

ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi

persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu điminueze suprafeţele spaţiilor

verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafetelor de spaţiu verde prin

betonarea platbandelorlpastilelorĺalveolelorlspatiu verde.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe

teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, Iit.b.
Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrisare sau

toaletare.
Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia

Iucrării i pentru respectarea condwilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Intocmit:
Exp. Roxana PARASCA
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1746926158621

Către DI — dI — prin d-na

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicä nr. 44, sector 2

Referitor Ia Iucrnrea: Execuţie racord de canalizare Ia imobflul din str Mihai Eminescu
nr. ‚ sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1746926/18.06.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 5862/19.06.2019, prin care solícitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: »Execuţie racord de canalizare Ia imobflul din str Mihai Eminescu
nr 118, sector 2", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.
a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă
de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale
deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2, avizul Ministerului
Culturii nr. )‘ vă comunicăm că, în urma veriflcării efectuate pe teren în
data de 27.07.2019, s-a constatat că iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de
5m, astfel:

• din conducta existentă în carosabiiui str Drobeta, perpendicuiar, până Ia
aproximativ 5m faţă de iimita din partea dreaptă a proprietăţii.

• fără afectarea vegetaţ(ei existente în aliniament.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obiigaţia respectării đistanţelor

minime faţă de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997
Reţele edflitare subterane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arboriior din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura
se va executa manual sau utiiizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
lua măsuri de protejare a materiaiului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
aitor materiale în jurui trunchiuiui arboriior şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

Tn 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 al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemui radicular ai
metariaiuiui dendroiogic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabiie.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de ia finaiizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseuiui
Iucrării, veţi avea obligaţia îniocuirii exemplareior uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Iš'% IBd. Regina Elisabeta nr 47, d ştaJ O5l3. sedor 5, Bucure* Rnia



Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat

aI execuţiei Iucrărilor menţionate.
Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de Tnceperea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Conform articolului 5, Iitera h, din Legea nr 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modiťicările şi completările

ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor veni, persoanele fizice şi

persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor

verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin

betonarea pIatbandeIorIpastiIeIor/aIveoIeIorIspaiu verđe.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe

teritoriul Municipiului Bucureşti, ad.4, Iitb.
Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau

toaletare.
Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia

Iucrării ęi pentru respectarea condiţiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

3.Âţim 2Oi

CĂTR E,
S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L.

Spre ştünţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: “Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Petru
Rare nr. 15, sectar 1, Bucuresti"

Ca urmare a cererii depuse de S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L., cerere
înregistrată ia P.M.B. cu nr.1748592/21.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.
6056/24.06.2019, prin care se sobcită emiterea avizului de specialitate privind executarea
Iucrărü: “Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Petru Rare.ş nr sector 1,
8ucureti' vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din
15.04.2019 emis de Primăria Municipiului Bucuresti, Memoriu tehnic, Fia de soluţie nr.

emisă de E-Distribuţie Muntenia, Aviz de traseu nr.
emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1, Ciasarea notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucuresti, plan de coordonare avizat de
administratorH reţelelor tehnico-edilitare, pian de încadrare în zonă, Iucrarea constă in:

- extinderea reţelei de alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str.
Petru Rare nr. sector 1, care se va realiza pe un traseu care pornete din trotuarul din
Calea Griviţei x cu str. Petru Rare, subtraversare aiee adiacentă străzii Petru Rares, va
continua prin trotuarul numereior impare din str. Petru Rare i va continua pe terenul
imobilului alimentat;

- Iungimea traseului este de cca. 275m1, din care 39m în trotuarul cu numere
impare aI str. Petru Rare, 5m subtraversare aleea adiacentă str. Petru Rare i 180m în
trotuarul cu nr impare aI str. Petru Rare;

- adâncimea de pozare în trotuar este de 0,8-1 ‚20m ş de 1,20 -1 ‚50m Ia traversări
de drumuri, Iucrările urmând a se executa etapizat ş tronsonat fără întreruperea circulaţiei auto
sau pietonaie;

2. Urmare a verificărfl efectuate pe teren în data de 21 .07.2019 s-a constatat că în
proximitatea iucrării există arbuti sub formă de gard viu.

In urma analizării documentaţiei depuse ş a verificărilor din teren, în conformitate cu
H.C.G.M.B. nr304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizui favorabil execuţiei Iucrării
menţionate.

Nr.1 748592/6056!
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În execuţia Iucrărilor se vor respecta următoarele condiţH:
- In proximitatea arbustilor/gardului viu, săpătura se va executa manual sau

utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialului dendrologic.

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale
în jurul arbutilotJgardului víu sau rănirea/ruperea ramiticaţiilor prin manevrarea utilajelor din
dotare;

In cazul in care nu sunt respectate condiţHle 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 aflat în proximitatea traseulului
Iucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate.

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de
toaletare, iar Ia finahzarea Iucrărilor aveţi obbgaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucuresti, impreună
cu planul anexă - vizat spre neschimbare i în baza planului de coordonare avizat de
administratorii reţelelor tehnico-edilitare.

Pentru orice modificare apărută in traseul IucrărH ulterior emiterii acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării sunt răspunzători de realizarea Iucrărilor.
Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz va fi sancţionată contorm art.4, Iit.

b) din Anexa nr. 1 Ia HC.G.M.B. nr 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municípiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTQR EXECUTIV,

Simona- POPA

\ç
\O'

Rofl

Întocmit1
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

w
Red; T5 exJ3O0720t9 prerenlul az a ft pasal pe sile4jl PMB
hUp-U'mwpm roňnstí(utWprínaría/rectWdired&mediu/av(ze_afton_In_consuďCareťavIzo3rtonJnsonsuIcarepp pe daĺa de

Bd. Regina EUsabea nr 47. cod poştal OSl3, sector 5, Bucureşd, Româna



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1749280! 6188/
O&Aua 2MO

CĂTRE,
ELECTROCONS PROIECT S.R.L.

Spre ştünţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei, nr.4 sector 1, Bucuresti

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI
Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureti

Referitor Ia Iucrarea: “Alimentare cu energie electrică a imobilelor cu adresa
oseaua Bucureşti-Târgovite 1 ‚ sector 1, Bucureşti"

Ca urmare a cererii depuse de S.C. ELECTROCONS PROIECT SRL, inregistrată Ia
P.MB. cu nr. 1749280/25.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.6188/26.06.2019, prin care se
solicită emiterea avizului privind executarea Iucrării:" Alimentare cu energie eĺectrică a
imobilelor cu adresa Soseaua Bucureti-TârgovĹte nr. 1 1F .şi nr. 1 IG, 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
justificativ, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector
1 Bucureti, Aviz nr. emis de Administraţia Străzilor Bucuresti, Clasarea
notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, avizele
individuale emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă),
Iucrarea constă în:

- execuţie racord electric subteran 2OkV din PTAB 7461 existent pe proprietatea cu
nr. cadastral cu acces din domeniul public, pe un traseu care va străbate trotuarul
nr. impare din os. Bucureti-Târgovite, va traversa terenul dintre proprietăţile i IE

drum de pământ) i va pătrunde pe terenui proprietate privată cu până Ia
PTAB 2092;

- realizare racord electric din LEA pe proprietatea beneficiarului, cu amplasare stâlp
nou proiectat, cu pozarea racordului electric subteran, prin trotuarul nr. impare din os.
Bucureti-Târgovite, până Ia noul PTAB 2092 proiectat pe proprietatea beneticiarului.

Traseul canalizaţiei electrice va afecta domeniul public pe o Iungime de 195m,
(trotuarul nr. impare din Sos Bucuresti-Târgovite cu traversare drum de pământ) i va avea o
Iăţime de 0,5m.

2. Urmare a verificărb efectuate pe teren în data de 19.07.2019 s-a constatat că pe
traseul Iucrărilor in trotuarul nr. impare din Sos Bucuresti-Târgovite există aliniament stradal
sub formă de platbandă cu arbori plantaţi in aceasta. Pe terenurile proprietate privată unde se
vor executa Iucrările există vegetaţie spontană precum i arbori-arbuti

i,aiiIBd. Regina Elisabeta nr. 47. cod poşlal 050313, sedor 5, Bucureşt, România



În urma analizării documentaţiei depuse i a veriticărilor din teren, în conformitate cu
H.C.G.MB. nr.30412009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucuregi, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării
menţi onate.

In execuţia Iucrărilor se vor respecta următoarele condiţH:
- În proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând

o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI materialuiui
dendrologic.

- În timpul lucrăriior, executantul va lua măsuri de protejare a arborilor prin
menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la ceI puţin tQ m faţă de arbori, conform
SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane, Condiţii de amplasare;

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale
în jurul arborilor sau rănire&ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare;

In cazul în care nu sunt respectate condiţüle menţionate, nu suntem răspunzători de
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic, Dacă Ia verificările
ulterioare (12 Iuni de Ia finalizarea Iucrărü) se constată uscarea sau prăbuşirea materialuiui
dendrologic aflat pe traseul Iucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea
contravalprii eventualelor prejudicfl produse prin prăbuşirea acestora.

In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de toaletare, iar Ia
finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este emis in baza şi cu respectarea celor specificate in Certiücatul de
Urbanism nr. emis de Frimăria Municipiului Bucureşti i în baza
planului coorodnator depus Ia documentaţie.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrărń ulterior emiterfl acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de inceperea execuţiei lucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul Iucrărilor sunt răspunzători de execuţia Iucrărilor,
precum si de respectarea condiţfllor din prezentul aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată coníorm 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-Mariana POPA

Întocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

02 AUG 2O;g
Red:Dv../ 3ex./30.07.2019 - prezentul aviz a tost postat pe site-uI PMB
htlpi/w.pmb.roRnstitutü/primaria'dírechUďreclia mediu/avize arbcri in consultar&avize arbori in consulfare.ohg
pe data de

Bd. Regina Eüsabeta nr. 47, cod poştal O513, sector 5. Bucureşti, România



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

O&4U îôa
Nr. 1750489! 6426!

CĂTRE,
S.C. DOMUS SYSTEMS S.R.L.
Strada Elena Farago nr.43, sector 6, Bucuresti

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LQCAL SECTQR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTQR 1
B-dul Poligrafiei, nr4 sector 2, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: ‘Branament de apă potabilă $ racord de canalizare pentru
imobilul din str. Arh. Ion Mincu ‚ sector 1, Bucuresti"

Ca urmare a cererii depuse de S.C. DOMUS SYSTEMS S.R.L., înregistrată Ia P.M.B.
cu nr.1750489/28.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.6426/01.07.2019, prin care se solicită
emiterea avizuluj privind execütarea Iucrărfl: “Branament de apă potabilă .şi racord de
canalizare pentru imobilul din str. Arh. Ion Mincu nr ‚ sector 1", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din
21.03.2019 emis de Frimăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Aviz tehnic
definitiv nr. ‚ Memoriu justificativ, Aviz de traseu nr.
emis de Administraţia Domeniului FubIic Sector 1 Bucuresti, Clasarea notificării
nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, Aviz
nr. emis de Ministerul Culturii i Identităţii Naţionale, avize individuale emise
de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), Iucrarea constă in:

- realizare bransament de apă prin montarea subteran a unei conducte din
polietilenă cu Dn 4Omm i Iungime de 12m, care se va Iega Ia conducta de apă potabilă din
fontă Dn 100 mm, existentă în carosabilul din str. Arh. Ion Mincu. Pozarea conductei de apă se
va realiza prin traversarea carosabilului i trotuarului, pe traseul branamentuIui existent (care
se desfiinţează) până Ia căminul de branament ce va fi realizat în incinta imobilului, Ia max. 2m
de Iimita de proprietate cu domeniul public.

- realizare racord de canalizare executat din tuburi PVC 160x4,7 mm, cu Iungimea
de 8 m, care va fi Iegat la canalizarea publică din beton Dn 30 cm existentă carosabilul din str
Arh. Ion Mincu. Traseul de pozare a racordului de canalizare se va realiza prin săpătură, prin
carosabil şi trotuar, până la căminul de racord ce va fi amplasat în incinta jmobiţului, la max. 2m
de Iimita de proprietate cu domeniul public.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren in data de 24.07.2019 s-a constatat pe
traseul sau in proximitatea Iucrărilor nu există arbori sau spaţii veži afectate de Iucrare.

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 execuţiei Iucrării menţionate.

UejiIBd. Reqina Elisateta nr 47, cod pnştal O513, sector 5. Bucureşti, România



În baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de toaletare, iar Ia
finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială,

Prezentul aviz este emis În baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună

cu planul anexă si este valabil numai în prezenţa avizului emis de Ministerul Culturii i Identităţii
Naţionale privid execuţia acestei Iucrări.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterń acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitărü revizuirü acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul Iucrărilor sunt răspunzători de execuţia lucrărilor,
precum j de respectarea condiţHlor din prezentul aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform arŁ4, 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,

Sirndąa POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

ĐQ.AUUflNr. 1751097164791

CĂTRE,
S.A. ENGIE ROMANIA S.A.
prin
S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.
Strada Ghiocei nr.1 1, sector 2, Bucuresti

Spre $iinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bd. Poligraf iei nr.4, Sector 1, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: ‘Branament de gaze naturale pentru imobilul situat în
BucurestĄ, str. Constantin Stere ‚ sector 1'

Ca urmare a cererii depuse de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. AVI PROD
GRUP S.R.L., înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1751097/01.07.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.
6479/02.07.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea
IucrărH: “Branament Gaze Naturale pentru imobflul situat în Bucureti, strada Constantin
Stere, nr. sector 1", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.
din 18.03.2019 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de
donaţie autentificat sub nr. Memoriu tehnic, Acord de acces Ia sistemul de
distribuţie gaze naturale nr. emis de Distrigaz Sud Reţele, Aviz de traseu
nr emis de Consiliul Local Bucuresti Sector 1 — ADP S1, Clasarea notiticării
nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediu!ui Bucureti, avizele individuale
emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, p!an de încadrare în zonă) ucrarea constă
in:

- realizare bransamentde gaze naturale nou, individual din PE 100 SDR 11, Dn 32mm,
cu Iungimea de 6m ( 5m+lm riser) i a postului de reglare-măsurare aferent. BranamentuI de
gaze propus va fi racordat Ia conducta de gaze, existentă în carosabilul din str. Constantin
Stere. Traseul de pozare a bransamentului propus va fi realizat prin carosabil i trotuar, Ia de
Iimita de proprietate stângă a imobilului alimentat. Pozarea conductei se va realiza în anţ
deschis, cu Iăţimea de 0.4m realizat prin săpătură manuală. Adâncimea de pozare a
branamentuIui va fi de 0,5-0,9 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 31 .07.2019 s-a constatat că pe
traseul Iucrărilor sau in vecinătatea acestuia nu există spaţii verzi, arbori sau arbuti, Iucrările
fiind executate prin carosabil/asfalt.

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 spaţfllor verzi de pe

Bd. flegina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050313, sedar5. BucureştL România Ił i



teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrării

menţionate.
Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucräri de defrişare sau de

toaletare, iar la fínalizarea lucrărílor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţkală

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Ceriificatul de

Urbanism nr. din 18.03.2019 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti

împreună cu planul anexă, - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută in traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi

obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul IucrărH sunt răspunzători de realizarea Iucrărilor i

de respectarea condiţülor din prezentul aviz.
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-Mariana POPA

Întocmit
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

02 zoţg
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂTRE,
S.A. ENGIE ROMANIA S.A.
prin
S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.
Strada Ghiocei nr.11, sector 2, Bucuresti

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bd. Poligrafiei nr.4, Sector 1, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: “Branament Gaze Naturale pentru imobflul situat în
Bucureti strada PIaiu Cornului, - sector 1".

Ca urmare a cererii depuse de S.C. ENGIĘ ROMANIA S.A. prin S.C. AVI PROD
GRUP S.R.L., înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1751087/01.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.
6483/02.07.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea
Iucrării: “Branament Gaze Naturale pentru imobiIui situat in Bucureti, strada Plaiu Cornului,
nr. sector 1 ‘:vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.
din 28.03.20191 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract
de donaţie autentificat sub nr. ‚ Memoriu tehnic, Acord de acces Ia sistemul de
distribuţie gaze naturate nr. emis de Distrigaz Sud Reţele, Aviz de traseu
nr emis de Consiliul Local Bucuresti Sector 1 — ADP S1, Clasarea notificării
nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, avizele individuale
emise de administratorH reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă
in

- realizare bransament de gaze naturale nou, individual din FE 100 SDR 11, Dn 32mm,
cu lungimea de 7 m (6m +1 m riser) i a postului de reglare-măsurare aferent. Branamentul de
gaze propus va fi racordat Ia conducta de gaze naturale Dn125 mm, existentă în carosabilul din
str. Plaiu Cornului. Traseul de pozare a branamentuIui propus va fi realizat prin carosabil, Ia
de Iimita de proprietate dreapta a imobilului alimentat.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 21 .07.2019 s-a constatat că pe
traseul lucrărilor sau în vecinătatea acestuia nu există spaţii verzi, arbori sau arbu$i, lucrările
fiind executate prin carosabil/asfalt.

În urma analizării documentaţiei depuse şš a verihcărilor din teren, in conformitate cu
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe

I»k I iI

Nr. 175108716483/ UJIJÁU&.2019
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teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrării

menţionate.
Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de

toaletare, iar Ia finalizarea Iucrărilor aveţř obligaţia aducerii terenuui la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de

Urbanism din 28.03.20191 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti

împreună cu planul anexă, - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul IucrărH ulterior emiterü acestui aviz, aveU

obligaţia solicitărH revizuirii acestuia inainte de inceperea execuţiei iucrărü.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de realizarea Iucrărilor i

de respectarea condiţHlor din prezentul aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, Iit.

h) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.8. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecÇe 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

Întocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

1
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Đ&ĂUU. LU

CĂTR E,
SC AVI PROD GRUP S.R.L.
Str. Ghiocei nr.1 1 sector 2, Bucuresti

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 2
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
os. Electronicii nr.44, sector 2, Bucuresti

Referitor /a íucrarea: .Branament de gaze naturale pe str. Ceptura sector 2,
Bucuresti"

Ca urmare a cererii depuse de AVI PROD GRUP S.R.L., cerere înregistrată Ia P.M.B. cu
nr.1751082/01.07.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6484/02.07.2019, prin care se solicită
emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrării: ‚Bransament de gaze naturale pe
str. Ceptura nr. 28, sector 2, Bucuresti", vă comunicăm următoarele:

1. Contorm documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din
06.03.2019 emis de Primăria sectorului 2 împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Aviz de
traseu nr. emis de ADP Sector 2, Clasarea notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, Aviz Misterul Culturii nr.

avize individuale emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, Iucrarea
constă în:

- executarea unui branament de gaze naturale din PE în Iungime de 7,OOm, din PE
100 SDR 11 i diametru 32,OOmm, cuplat Ia conducta de distribuţie gaze naturale de presiune
redusă cu diametru 90,OOmm, existentă în carosabilul din str. Ceptura.

— Lucrările de pozare a conductei de gaze propuse se vor executa prin săpătură, Ia o
adâncime de 0,50-0,90m pe o Iungime a traseului de 7m1.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren in data de 24.07.2019 s-a constatat că în
pe traseul nu există vegetaţie sau arborYarbusti, Iucrarea urmând a se executa în carosabil/
trotuar. -

In 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 spaţfllor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrării
menţionate.

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de toaletare.
iar Ia finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specilicate în Certiĺicatu) de
Urbanism nr emis de Primăria sectorului 2 împreună cu planut anexă -

vizat spre neschimbare i în baza Avizului tehnic de racordare nr. emis
de Distrigaz Sud Reţele S.R.L.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterH acestui aviz, aveţi
obligaţia soflcitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei IucrărH.

Ptrezentul aviz este valabil numai în prezenţa avizului Ministerului Culturfl i Identităţii
Naţionale pentru execuţia acestei Iucrări.

Nr.1 751082/6464!
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Beneticiarul, respectiv executantul Iucrării sunt răspunzători de realizarea Iucrărilor i
de respectarea condiţiilor din aviz.

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-Mariana POPA

Întocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

Red: T8/5 ex]300t2019 prezentul aviz a (Dsţ pas!al pe site-uI PMB
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Direcţia de Mediu

hF'

Nr. 1754045,1756827j7591ä9 I 6845,7243,7507!

Către:SC APA NOVA SA-prindl
de Ia registratura PMB
Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Stefan ceI Mare, eL 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: Administraţia Lacuri, Parcuri i Agrement Bucure$i
os. Bucureti-Píoieti nr. 8 B, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Înlocuire aderă de apă potabUă pe Splaiul Independenţei — tronson
cuprins între SP Grozăve$i .şi .şos. Cotroceni — sector 6 $ tronson cuprins între os.
Cotroceni $ Piaţa OpereĄ sector 5, Bucureşti

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1754045/10.07.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 6845/11.07.2019, completată cu documentaţia înregistrată Ia
P.M.B. cu nr. 1756827/19.07.2019, 1759189/29.07.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.
7243/22.07.2019, 7507/30.07.2019, prin care solicitaţi defriare a 3ex. arbori, situaţi în
aliniamentul Splaiului Independenţei ce împiedică executarea Iucrării: “Înlocuire arteră de
apă potabilă pe SpIaiui Independenţei — tronson cuprins între SP Grnzăve$i $ os.
Cotroceni — sector 6 $ tronson cuprins între os. Cotroceni ş Piaţa Operei, sector 5,
Bucureşti", cf. CU nr. i Autorizaţiei de construire nr.

cu prelungirea valabifltăţii până Ia data de ‚ vă
comunicăm următarele:

1) In urma analizării documentelor existente Ia dosar:
- cerere;
- Protocol de plantare nr, din data de
- Autorizaţia de construire nr. din
valabilităţii până la data de
- Memoriu tehnic;
- Anunţ de începere Iucrări construcţii autorizate nr.
- PIan de coordonare reţele edilitare anexă Ia

- Certificat d'e urbanism nr. din
- Foto vegetaţie.

2) a verificării în teren din: 18.07.2019.
3) conform prevederilor Legii nr. 2412007 privind reglementarea şi administrarea

spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi a
celor din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm următoarele Iucrări;
Defrięare:
Pe amplasamentul viitoarei Iucrării - Alinimentul din Splaiu) )ndependenţei de pe trotuaru)
adiacent zonei de protecţie al râului Dâmboviţei — dreapta acces ambulatoriu Spitalui
Universitar de Urgenţă Bucuresti, sector 5

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013. sedor 5, BucureşU. Ramânia
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- 2 ex. Platanus sp. (piatan) e 25-3Ocm, h 8-lOm
- 1 ex. Tilia sp. (tei) e 25cm, h B-lOm
Lucrările avizate de defrişare şi scoatere a rădăciniior arboriior se vor executa prin

grija proprietarului/administratorului Iegal aI terenului cu o flrmă abilitată, evacuându-se
masa Iemnoasă i preluarea materialului Iemnos rezuitat, pentru a nu bloca căile de
acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţfllor din jur.

Precizăm că proprietarul/administratorul Iegal ai terenului este răspunzător de
siguranţa bunurilor şi a persoaneior în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei
Iucrărilor, privind respectarea avizului, respectarea tehnoiogiei de execuţie a tăierilor, în
caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normeie de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriui Municipiului Bucureşti, în
compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi obiigaţia plantării a 3ex. Tiiia sp.
(tei), cu balot de pământ pe rădăcină, circumferinţa tulpinii de 20-28cm, înălţime 5m,
în Parcui Tineratului — zona Peluză Cuţitul de Argint, în perioada optimă de plantare din
toamna anului 2019, de către SC APA NOVA SA1 respectând Protocolui de plantare nr.

din ‚ încheiat între ALPAB i SC APA NOVA SA — prin reprezentantul
iegal dI. Mihai Mihaiache. Lucrările de întreţinere vor fi asigurate de SC APA NOVA
SA, prin ALPAB. In cazul în care se constată uscarea materialului dendrologic nou
plantat, după minim o perioadă de vegetaţie (primăvara 2020), SC APA NOVA SA are
obligaţia replantării materialului uscat.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art. 9 afln. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, aveţi
obflgaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren a
plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din aceIaşi act
normaUv.

In timpul Iucrărilor de defrişare şi scoatere a rădăcinilor arboriior se vor Iua măsuri
de protejare a materialului dendroiogic din vecinătate, se va evita depunerea pământului
sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arboriior prin
manevrarea utiiajelor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de ia data emiterii.
Defrişare : 3ex. arbori

lntocmit:
Exp. Roxana PARASCA

02 O6 2Oşg
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Q&AU&nTQ
Nr. 1754621/ 6919/

CĂTHE,
S.A. ENGIE ROMANIA S.A.
prin
S.C. 13SF PRQJECT RETELE S.R.L.

- se va ridica de Ia Registratura PMB -

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bd. Poligrafiei nr.4, Sector 1, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: “Extindere conductă gaze naturale .şi branamente pentru
imobilul din os. Gheorghe Ionescu Siseşti

Ca urmare a cererii depuse de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin DSF
PROJECT RETELE SRL pentru Roman Estera., inregistrată Ia P.M.B. cu
nr.1754621/11.07.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.6919/12.07.2019, prin care se
solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea IucrărU: “Extindere conductă
gaze naturale .şi branamente pentru imobilul din Şos. Gheorghe lonescu Siseti nr.
113F", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.
din 11.12.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă,
Contract de vânzare cu încheiere de autentificare nr ‚ Memoriu tehnic,
Acord de acces Ia sistemul de distribuţie gaze naturale nr. emis
de Distrigaz Sud Reţele, Aviz de traseu nr. emis de Primăria
Sectorului 1, Clasarea notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia
Mediului Bucuresti, avizele individuale emise de administratorii reţelelor tehnico
edilitare, plan de încadrare în zonă) Iucrarea constă în

- realizare extindere conductă gaze naturaie cu conductă RP PE 100 SDR1 1
Dn 125mm, din conducta existentă RP PE 100 SDR11 Dn 315mm pe os. Gheorghe
Ionescu Sise$i cu subtraversarea os. Gheorghe Ionescu Sise$i. Conducta va fi
montată subteran prin carosabil si trotuarul os. Gheorghe Ionescu Siseti i PE
terenurile cu
Traseul conductei va avea Iungimea de 212,00 m, Dn=125,OOmm, de Ia punctul de
racordare până Ia imobilul cu IE 272803 din şOS• Gheorghe Ionescu Siseti nr.113F.

- branamentuI pentru imobilul din os. Gheorghe Ionescu Siseti nr.1 1 3F se
va realiza din PE i va fi conectat Ia conducta de distribuţie de presiune redusă nou
proiectată, Dn 125,OOmm. Bransamentul va fi executat pe domeniul privat.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren in data de 19.07.2019 s-a constatat
că pe traseul iucrăriior sau în vecinătatea acestuia există vegetaţie spontană.

In 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

I., I IIRd Rpnn PIjęnfwtn nr A7 ryMl rvnt2I ĺrnml 1 c"r Ç n,.,. h



spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul
favorabil execuţiei lucrării menţionate.

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare 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. emis de Primăria Sectorului
1 Bucureşti împreună cu planul anexă, - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterU acestui aviz,
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărfl.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de realizarea
lucrărilor i de respectarea condiţiilor din prezentul aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform
art4, 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,

ĺntocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

Red:A.A.J 3ex./31.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-u! PMB
httn://w.pmb.roRnstitutii/phmad&directiUdirectia mediwavize arboń in consuhare/avize arboń in consultare.nhn
pe data de

Ił I

Simona-Mariana POPA
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kbin%?1 PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr.l755l45/7026/ »341i 20T9

CĂTRE,
DOAMNA CARAIAN ABIGAIL ESTERA
Str Ghe. Ţiţeica nr. 15, ap M2, sect. 2

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 2
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
os. Electronicii nr.44, sector 2, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: .Branament de gaze naturaie pe str. Emancipărü 7, sectoť 2,
Bucureşti"

Ca urmare a cererii depuse de d-na CARAIAN ABIGAIL ESTERA, cerere inregistrată Ia
P.M.B. cu nr.1755145/15.07.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 7026/16.07.2019 prin care se
solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrării: “Branament de gaze
naturale pe str. Emancipărü nr. 17, sector 2,, 8ucureti' vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţjei depuse (Certificat de Urbanism nr “ din
16.05.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti impreună cu planul anexă, Memoriu de
specialitate, Aviz de traseu nr. emis de Primăria sectorului 2 — ADP Sect 2,
Clasarea notiticării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureti, avize individuale emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de
încadrare în zonă), Iucrarea constă în

- executarea unui unui branament de gaze naturale din PE în Iungime de de 4,00 m,
ľ

diametru 63,00 mm, cuplat Ia conducta de distribuţie gaze naturale, de diametru 125,OOmm,
existentă pe str. EmancipărH conform avizului tehnic de racordare nr.
emis de Distrigaz Sud Reţele.

Lucrările de pozare a conductei de gaze propuse se vor executa prin săpătură
manuală Ia o adăncime de 0160m i o Iungime a traseului de cca. 4,âOmI în carosabil i trotuar
din astahlbeton

2. Urmare a verificăńi efectuate pe teren în data de 19.07.2019 s-a constatat că în
pe traseul nu există vegetaţie sau arbori/arbuti.

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.

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de
toaletare, iar Ia finalizarea IucrărUor aveţt obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de
Urbanism nr. emis de Primăria sectorului 2 împreună cu planul anexă-vizat spre
neschimbare i in baza avizului DISTRIGAZ SUD Reţele nr.

Pentru orice modificare apărută în traseul IucrărH ulterior emiterii acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărfl.

fld. Reoina Elisabeta nr. 47, cod oostal 050013. sector 5, Bucureş, România



Beneficiarul, respectiv executantul Iucrărfl sunt răspunzători de realizarea Iucrărilor i
de respectarea condiţiilor din aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform arŁ4, Iit.
b) din Anexa nr. 1 a H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiutui Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

s
ď ff.
\4Qi /

Întocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

O 2. AUB. 2019

Red: 18/5 exflo07.2019 prezenlul EVZ E Iost postaţ pe site-uI PMB
pe daţa de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂTRE,
S.C. ENGIE ROMANIA S.A.
Bulevardul Mărăsesti nr.4-6, sector 4, Bucuresti

p ri n
S.C. ANTOPREST ACTIV S.R.L.
Strada Afluentului nr.10, sector 1, Bucuresti

Spre şiiinţă:
ADMINISTRAŢIA STRAZILOR 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, Bucuresti

QbiectuI Iucrării: “Reabilitare reţea de distribuţie gaze naturale R.P.( în viitor M.P.)
pe Intrarea Bogdăniţa .pi Intrarea Jijia, sector 1, Bucureşti"

Referitor Ia cererea depusă de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. ANTOPREST
ACTIV S.R.L., înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1755579/16.07.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.7081/17.07.2019, prin care se solicítă emiterea avizului privind executarea Iucrării
ReabHitare reţea de distribuţie gaze naturale R.P.( în viitor M.P.) pe Intrarea
Bogdăniţa i Intrarea Jijia, sector i' vă comunicăm următoarele:

1. conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism n din
12.02.2018 i prelungit până Ia data de 11.02.2020 emis de Primăria Municipiului Bucureşti
împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Clasarea notificărfl nr, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, Aviz de traseu nr. emis de
Administraţia Domeniului Public Sector 1, Aviz nr. emis de Primăria Sectorului
1, plan coordonator avizat de administratorH reţelelor edilitare, plan de încadrare în zonă),
Iucrarea constă în:

• realizarea înlocuire conducta de distribuţie gaze naturale din 0L3" i 2" existente
în carosabilul din intr. Bogdăniţa i intr. Jijia, cu conducte din PE100 SDR 11 Dn9Omm, în
Iungime totală de L=134m, montate Ia aprox.0,5 m de conductele de gaze existente. Conducta
de gaze propusă pe intr. Bogdăniţa se va cupla în conducta existentă din PE 100 SDR11 Dn
125mm în dreptul imobiiului cu nr.73 din str. Polonă i va avea CT în dreptul imobilului cu nr.11
din intr. Bogdăniţa. Conducta de gaze propusă pe intr. Jijia se va cupla Ia conducta propusă
Dn 9Omm pe intr. Bogdăniţa, Ia intersecţia cu intr. Jijia I va avea CT în dreptul imobilului cu nr.
8 din intr. Jijia. Traseul conductelor de gaze naturale propuse se va executa în carosabil,
aprox.paralel cu traseul conductei ce se va înlocui, conform planului de coordonare depus Ia
documentaţie.

• Realizare înlocuire un nr, de 13 bransamente cu conducte executate din PE
100 Dn 32 mm, ce vor însuma o Iungime totală de 54m. Traseul de pozare a conductelor de

Nr.1 755579Í7O8lI..Y.ţk.ąą.ţ
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branament va traversa parţial carosabilul i troturarele aferente celor două străzi, conform
planului anexă la documentaţie. Conductele propuse se vor monta în anţ deschis cu lăţimea
de max.0,6m, cu ŕespectarea adâncimii de îngheţ, respectiv 0,9 m.

2. La verificarea pe teren efectuată în data de 27.07.2019 s-a constatat că traseul

conductelor de gaze naturale sau bransamentelor înlocuite nu afectează spaţii verzi sau
arbori/arbusti.

fn urma analizării documentaţiei depuse si 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 Iacem cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrării
menţionate.

ln baza acestui aviz nu se execută lucräri de defrişare sau de toaletare, iar Ia
finalizarea IucrărH aveţi obligaţia aducerH terenului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de
Urbanism nr. din 12.02.2018 i prelungit până la data de 11.02.2020 emis de
Primăria Municipiului Bucureşti i în baza planului de coordonare avizat de administratorii
reţelelor tehnico-edilitare.

Având în vedere faptul că amplasamentul Iucrărilor se află în “Zone Protejate", Zona
95 — Polonă, avizul este valabil numai în prezenţa avizului emis de Ministerul Culturń i
Identităţii Naţionale privind execuţia acestor lucrări.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterń acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitărH revizuirfl inainte de inceperea execuţiei lucrărH.

Beneficiarul, respectiv executantul Iucrărń sunt răspunzători de execuţia Iucrărilor i
de respectare condiţiilor din prezentul aviz.

Nerespectarea celor menţionate in 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,

SimonaaMarişna PQPA

‘cz *\

—

intocmit,

eI Serviciu Avize i Acorduri
Daniela VOINEŞU

Red;O.V.J aex./29.07.2019 - prezentv) avz a Iost postat pe site-uI PMB
http:ř/www.pmb.rciinsIiIutií/rimaria/directiUdirectia msdiwavize arbcd n consuhar&avize arbori n consultare.php
pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1697934, 1750702! 234, 6434j..ł!.dţ??1

CĂTRE,
S.C M&D CONS INVESTIŢII S.R.L.
prin

Strada - esti

Spre ştünţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 2
DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI IMOBILIAR
Str. Luigi Galvani nr.20, sector 2, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: ‘Alimentare cu energie electrică a imobilului din str.Dimitrie
Pompeiu i -— sector 2, Bucureşti"

Ca urmare a cererii depuse de S.C. M&D CONS INVESTITII &R.L. prin Domnul
inregistrată Ia P.M.B. cu nr.1697934114.O1.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu

nr.234115.O1.2019 i completată cu documentaţia inregistrată Ia P.M.B. cu
nr.1750702J28.062019 ęi Ia Direcţia de Mediu cu nr.6434/01.07.2019, prin care se solicită
emiterea avizului privind executarea Iucrării:" Alimentare cu energie electrică a imobilului din
strDimitrie Pompeiu nr.5D, sector 2", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr, I din
04.10.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Fia de soluţie nr.

emise de E-Distribuţie Muntenia, Contract de vânzare-cumpărare
autentificat cu nr. ‚ Memoriu justificativ, Clasarea notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, avize individuale emise de administratorfl
reţelelor tehnico-edilitare, plan de incadrare in zonă), Iucrarea constă în:

- realizare alimentare electrică imobil prin pozarea subterană a două cabluri JT tip
DC4146R0, 2x(3x150÷95N) din PTZ 2269 existent în atelierul Colegiului Edmond Nicolau, apoi
traseul canalizaţiei electrice proiectate va traversa spaţiul verde aferent colegiului menţionat1 cu
traversarea afeii de acces, prin terenul aferent imobilelor cu până Ia
imobilul alimentat, Ia noile firide de distribuUe, contorizare i protecţie trifazate ce vor fi amplasate
încastrate in clădirea imobilului cu nr.5D din str. Dimitrie Pompeiu. Lungimea traseului canalizaţiei
electrice propuse va fi de 85 m, iar pozarea cablurilor se va realiza în anţ cu Iăţimea de 0,4m i
Ia adâncimea de 0,8-1 ‚Om.

?• Lucrările afectează spaWle verzi aferente Colegiului Edmond Nicolau.
In urma anali2ării documentaţiei depuse i a verificărilor din teren, in conformitate cu

H.C.G.M.B. nr.304I2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei Iucrării
menţionate.

In timpul execuţiei Iucrărilor se vor respecta următoarele:
- Tn proximitatea materialului dendrologic existent pe amplasament, săpătura se va

executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă
sistemul radicular aI materialului dendrologic.

I biIRd Penina Flsahsta nr 47 rcxl rw-içhl 0Rm11 çpctnrF Rí,r.iirnçti Rnmni



- În timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia cel puţin 1 m — 1,5 m faţă
de arbori/arbuşti, conform SF1 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de ampĺasare.

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor arborilor, depunerea pământului rezultat din
săpătură, depunerea altor materiale în jurul arborilor sau rănire&ruperea ramurilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

In cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate1 materialul dendrologic poate fi
pus în pericol de prăbusire prin dezrădăcinare, situaţie in care nu suntem răspunzători de
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic, Dacă la verificările
ulterioare (12 Iuni de Ia finalizarea IucrărH) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului
dendrologic aflat pe traseul Iucrării, aveţi obligaţia inlocuirü exemplarelor uscate şi suportarea
contravalorfl eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Dacă în timpul execuţiei Iucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului
radicular aI arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanţei minime de 1,0 faţă de
arbori), existänd 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).

In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de toaletare, iar Ia
finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială, inclusiv inerbarea spaiiIor
verzi.

Menţionăm că, potrivit art. 6 din Legea 24 2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţü/or verzi din intra vflanul Iocalităţilor, cu modificările i completărfle uiterioare, - persoanele
juridice au urmă toarele obhgaţű:... “ht c) să nu diminueze suprafeţele inventariate ca spaţii verzi"

Prezentul aviz este emis in baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de
Urbanism nr emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu
planul anexă-vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută in traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirfl acestuia înainte de inceperea execuţiei lucrărb.

Beneficiarul, respectiv executantul Iucrărilor sunt răspunzători de execuţia Iucrărilor,
precum i de respectarea condiţiilor din prezentul aviz.

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.

Întocmit,
Roxana Parasca

Red:RPJ 3exJDl 082019 - prezentul aviz a fost postat pe sile-uI PMB
hupiíwwwpmbrorinstitulii/pńmań&directiildirectia medíu/avize arboń in consultare/avize arboh in consultarephp
pe data do

O 6. ÁUG. zai
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

I4%tII

Nr. 1747105 I 5863 I vuu

Către : SC ELECTRICA RACORD INS TAL SRL — prin dI. — solicită
ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1
Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6
Intrarea LĹ Av. Caranda Gheorghe nr 9, sector 6

Referitor Ia Iucrarea: Alimentarea cu energie electńcă a imobflului situat pe
Bd. Timisoara sector 6, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1747105/18.06.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 5863/19.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Alimentarea cu energie electrică a imobflului situat pe Bd. Timioara
nr 10, sector 6", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.
a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă
de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz
de traseu emis de Administraţia Străzilor, aviz emis de ADPDU sector 6), vă comunicăm
că, în urma veriflcării efectuate pe teren în data de 29.07.2019, s-a constatat că Iucrarea
se va executa subteran, pe o Iungime de 160m, asťei:

• din PT 2815, prin carosabilul aIeU Timisoara, apoi prin trotuarul nr. pare aI bd.
Timioara, până Ia aproximativ 8,5m faţă de limita din partea stângă a parcului.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
În urma analizării dosarului, în conformitate cu 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 Iucrărîlor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitărfl revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

lntocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.Rí4ex.-05.O&2019 - I pe site-uI PMB
pe data de
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n' PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

flg !Ilg 2fl
Nr. 1747107158641

Către : SC ELECTRICA RACORD INS TAL SRL — prin dI. — solicită
ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă:
Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6

Referitor Ia Iucrarea: Alimentare cu energie electńcă a imobilului Parc de agrement
Sf. Andrei, fost Parva, sector 6, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1747107/18.06.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 5864/19.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea lucrării: „Alimentare cu energie electrică a imobilului Parc de agrement
Sf. Andrei, fost Pawa, sector 6", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de

coordonare reţele edilitare, aviz emis de ADPDU sector 6), vă comunicăm că, în urma
verificării efectuate pe teren în data de 29.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va
executa subteran, pe o Iungime de 84m, asťel:

• din T 2121, prin parcare, până la noul BMPT situat la aproximativ 1,2m faţă de
limita din partea dreaptă a parcului.

• fără afectarea arborelui existent în vecinătatea noului BMPT.
În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor

minime faţă de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997
Reţele edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin
manevrarea utilajelor din dotare.

b cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborele din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat
sistemul radicular al acestuia, defrişarea arborelui în cauză se va efectua numai după
obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemui radicular aI
metarialului đendrologic sunteţi răspunzători đe eventualele pagube produse Ia
condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în apropierea traseului
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lucrărií, veţi avea obligaţia inlocuirü exemplarului uscat şi suportarea contravalorii

eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia.
Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat

aI execuţiei Iucrărilor menţionate.
Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi

obligaţia solicitării revizuirii avizului mnainte de începerea execuţiei lucrărilor.
La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Conform articolului 5, Iitera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor
verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeeIor de spaţiu verde prin
betonarea platbandelorlpastilelorlalveolelorispaUu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, Iit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări đe defrişare sau
toaletare.

Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuUa Iucrării
si pentru respectarea condiţfllor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

!ntocmit:
Exp. Roxana PARASCA

O & AUG. 2019

Red:PRJ3ex.-05.O8.201 9 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
pe đata de

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Ç1 Pnnin Fliciha!n nr 47 rnl IyRtI flflOh3 spder 5 R"riuestj Rnmánia



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

;:‚ i

Către : SC ELECTRICA RACQRD INSTAL SRL — prin di. — solicită
ridicarea exemplarului de ia registratura PMB

Spre ştiinţă: Ađministraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Aĺimentarea cu energie electrică a imobüului situat pe bd. Lascăr
Catargiu nr ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată ia P.M.B. cu nr. 1747110/18.06.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 5865/19.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea iucrării: „Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe bd. Lascăr
Catargiu nr 29, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planuriior anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de

coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străziior), vă comunicăm
că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 01.08.2019, s-a constatat că Iucrarea
se va executa subteran, pe o iungime de 65m, astfel:

• din PTS 25, existent în trotuarul bd. Lascăr Catargiu, în dreptul imobilului cu nr. 31
subtraversează str. G-ral Grigore Manu şi str. Henri Coandă, până Ia cutia de
fuzionare proiectată Ia aproximativ 2m faţă de Iimita din partea dreaptă a
proprietăţii.

• !ără afectarea vegetaţiei existente în platbandă.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obiigaţia respectării distanţelor

minime fată de axui arborilor de lm—1.5m, conform prevederiior SR 8591/1997
Reţele edilitare subterane. Condiţii de ampiasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular ai materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiaie în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

Tn cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modeiată" în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fl secţionat sistemul
radicular aI acestora1 defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemui radicular al
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazui în care în urma verificărilor ulterioare (24 iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
Iucrării, veţi avea obflgaţia înlocuirfl exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Nr. 1747110/5865!
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat
al execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului mnainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocafltăţilor, cu modificările şi completările
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor
verzi", Prin urmare este interzisă ređucerea suprafeţelor de spaţiu verde prin
betonarea platbandelorlpastilelorlalveolelorlspaţiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti1 art.4, Iit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaletare.

Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia IucrărU
i pentru respectarea condiţfllor din aviz.

Prezentul aviz are termen đe valabilitate 1 an de Ia đata emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit
ĺąDr%\ Exp. Roxana PARASCA

O 6. AUG. 2019

Ređ:P,RJ3ex,-05.08.201 9 - prezentul aviz a fost poslat pe site-uI PMB
pe đata de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

t 9. kU

Către : SC ELECTRICA RACORD INS TAL SRL — prin dL — solicită
ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electmnicii nr. 44, sector 2

Referitor Ia Iucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str Rondă
nr. sector Z Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1747558/19.06.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 5932/20.06.2019, prin care solicitaţi avizul de speciaiitate privind
executarea Iucrării: »Alimentare cu energie elec(rică a imobilului situat pe str Rondă
nr 27-29, sector 2", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a
planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă
de Agenţia pentru Protecţia Mediuiui Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale
deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că,
în urma verificării efectuate pe teren în data de 01.082019, s-a constatat că iucrarea se
va executa subteran, pe o Iungime de 35m, astfei:

• din CD 577, existent în dreptui imobilului cu nr, 17 din str. Rondă, prin trotuarui
nr. impare ai str. Rondă, până ia Iimita din partea stângă a proprietăţii.

s afectarea vegetaţiei existente în aliniament.
In timpul executării acestei iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor

minime faţă de axui arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997
Reţele edilitare sub terane, Condiţii de ampiasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemui radicular aI materialului dendrologic. in timpul Iucrăriior constructorui va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arboriior prin
manevrarea utilajelor din dotare.

Tn cazui 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
radicuiar aI acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea
unui aviz de specialitate emis în baza unei soiicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazui în care este secţionat sistemul radicuiar ai
metariaiuiui dendroiogic sunteţi răspunzători de eventuaieie pagube produse ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplareior uscate şi suportarea contravaiorii
eventualeior prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

I,%řIi1

Nr. 1747558/5932/
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat

aI execuţiei Iucrărilor menţionate.
Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi

obligaţia solicitării revizuirii avizului inainte de începerea execuţiei lucrărilor

La flnalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Conform articolului 5, Iitera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modiflcările şi completările

ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor veni1 persoanele fizice şi
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor

verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeeIor de spaţiu verde prin

betonarea platbandelorlpastilelor/alveolelor/spatiu verde.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, Iitb.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaletare.

Beneflciarul, respectiv executantul IucrărU, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrărfl

i pentru respectarea condiţiilor din aviz.
Prezentul aviz are termen de valabiĺitate ¶ an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
j ľ' ExpRoxanaPARASCA

tm

O a ÁU 2019

Red:RRÍ3ex.-05.O62019 - prezentul aviz a fosl postat pe site-uI PMB
• pe đata de

twtAů*
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I I PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

— solicită ridicarea

a imobilului cu adresa

Nr. 1748048 I 6003 I t 9 jl3 Ĺi

Către : SC E-Distribuţie Muntenia SA — prin d-na
exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Alimentarea cu energie electńcă
şos. Străuleşti nr. ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.S, cu nr 1748048/20.06.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr 6003/21.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea IucrărU: „Alimentarea cu energie electrică a imobilului cu adresa şoĘšrăuIeşti
nr 125-127, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificărfl nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile

individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz emis de Administraţia Străzilor, avizul
Ministerului Culturii nr. 6231ZP/20.04.2018), vă comunicăm că1 în urma verificării efectuate
pe teren în data de 01.08.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o
Iungime de 70m, astfel:

• din PTZ 3579 din şos. Străuleşti, prin trotuarul nr. impare al şos. Străuleşti, până Ia
aproximativ 1 m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii.

• !ără afectarea vegetaţiei existente în vecinătatea traseului Iucrării.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării đistanţelor

minime faţă de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997
Reţele edflitare subterane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor 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 acestora1 defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de la finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirfl exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventuaielor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat
aI execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modiFicare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială,
inclusiv plantare iarbăĺgazon.

Conform articolului 5, Iitera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fîzice şi
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor
verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin
betonarea platbandelorlpastilelorlalveolelorlspaţiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, art4, Iit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaletare.

Beneficiarul, respectiv executantul Iucrărfl, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrărfl
i pentru respectarea condiţiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

ÂO& 2019

Red:P,R,/3ex.-05.O8.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
• pe data de

I'Hi

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

O ;.UG. 2Ü.

Către : SC ELMAROM GRUP SRL — prin d-na — soflcită
ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobfluluî situat pe bd. Theodor
Pallady nr. ‚ sector 3, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia RM.B. cu nr. 1748070/20.06.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 6004/21.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Alimentarea cu energie &ectrică a imobilului situat pe bd. Theodor
Pallady nr 34, sector 3", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de

coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele
edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma
verificării efectuate pe teren în data de 01.08.2019, s-a constatat că Iucrarea se va
executa subteran, pe o Iungime de 180m, astfel:

• din T 4809, subtraversează bd. Theodor Pallady, continuă prin trotuarul nr. pare aI
bd. Theodor Pallady, până Ia aproximativ lm faţă de Iimita din partea stângă a
proprietăţh.

• fără afectarea vegetaţiei existente in vecinătatea traseului Iucrării din platbandă.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor

minime faţă de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997
Reţele edflitare subterane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrărfl, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. ln timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor 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 fl secţionat sistemul
radicular aI acestora, defrişarea arborilor in cauză se va efectua numai după obţinerea
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de la 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.

IaiI

Nr. 174807016004/
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat
aI execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială,
inclusiv plantare iarbălgazon.

Conform ańicolului 5, Iitera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoaneie fizice şi
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor
verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin
betonarea platbandelorlpastilelorlalveolelorlspaţiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de speciaiitate, va fi sancţionată
conform H.C.G.MB. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, art4, IiŁb.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaletare.

Beneficiarul, respectiv executantul IucrărU, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării
i pentru respectarea condiţUlor din aviz.

Prezentul aviz are termen de vaiabilitate 1 an de Ia data emiterii.

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

O: AUu. 2019

ReďP.R./3ex.-05OB.2019 - prezentul aviz a fast postat pe site-uI PMB
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1749041,175859216189,74201 O9..U& 2O'

Către : DL — soiicită ridicarea exempłarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligraűei nr. 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Bran.şament eíecńc pentru imobilul situat pe str StănUeti nr
sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1749041/25.06.2019 şi ta
Direcţia de Mediu cu nr 6189/26.06.2019, completată cu documentaţia înregistrată la
P.M.B. cu nr. 1758592/25.07.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 7240/26.07.2019, prin
care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Branament eíecric pentru
imobUul situat pe str. Skăni(e$i nr. 46, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea
Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de
ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de
01.08.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 3m, astfel:

• din LEA JT existent în trotuarul str. Stănilesti, perpendicular, până la limita din
partea dreaptă a proprietăţii.

• fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă.
În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime

faţă de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic, In timpul lucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale in jurul trunchiului arbońlor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" in scopul menţinerii
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea
Iucrărilor) se constată usçarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabii condiţionat
aI execuţiei lucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.
La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială,

inclusiv plantare iarbălgazon.
Conform articolului 5, Iitera h, din Legea nr. 24i2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor
verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeeIor de spaţiu verde prin
betonarea platbandelorlpastilelorĺalveolelorlspaUu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată
conform HCG.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiiior verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti1 art.4, Iit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaletare.

Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspuzători pentru execuţia Iucrărfl
si pentru respectarea condiţiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii ęi este valabil
numai mnsoţit de avizul Ministerul Culturii i Identităţii Naţionale.

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.RJ3ex.-06.08.2019 - prezentul aviz a fost postat pe sile-uI PMB
pe đata de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

139. UE 1U?

Către : SC ANTOPREST ACTIV SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia
registratura PMB

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1
PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii
Verzi - B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

Referitor la Iucrarea: Reabilitare reţea de distribuţie gaze naturale R.P. str Dr. PauI
Orleanu, str. Ghe. Danielopol, str PalatuJ Justiţiei, str Sf. Apostoli, alei, parcări i spaţii
verzi aferente bIoc IC, ICI, 2A, 2A1, 28, 281, 2C, 2C1, 3C, 38, 3A, 4A, A8, 12, 13, 14
de pe bd. UniriĄ bloc 15, 16, 17 de pe Splaiul Independenţei I pe terenul cu IE 213474,
cu conducte i instalaţü de racordare din PE lOOmm SDR 11, sector 4, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1753978/10.07.2019 şi Ia
Oirecţia de Mediu cu nr. 6843/11.07.2019, prin care solicitaF avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Reabilitare reţea de distribuţie gaze naturale R.P. str. Dr. Pauí
Orleanu, str Ghe. Danielopol, str Palatul Justiţiei, str. Sf. Apostoli, alei, parcăd I spaţii
verzi aťerente bloc 1C, 1CI, 2A, 2A1, 28, 281, 2C, 2C1, 3C, 38, 3A, 4/4, AB, 12, 13, 14 de
pe bd. Unirü, bloc 15, 16, 17 de pe Splaiul Independenţei I pe terenul cu IE 213474, cu
conducte i instaĺa ţii de racordare din PE lOOmm SDR 11, sector 4", conform
documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a pianurilor anexate şi
Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de
Administraţia Străzilor i DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe
teren în data de 02.08.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o
Iungime de 1696,16m, astfel:

• în carosabiiul str. Dr. PauI Orleanu, str. Ghe. Danielopol, str. Palatul Justiţiei, str Sf.
Apostoli, alei parcări i spaţii verzi aferente bIoclC, ICI, 2A, 2/41, 2B, 2B1, 2C,
2C1, 3C, 3B, 3A, 4/4, AB, 12, 13, 14 de pe bd. Unirii, bloc 15, 16, 17 de pe Splaiul
Independenţei i pe terenul cu IE 213474.

• fără afectarea vegetaţiei existente în spaţiile verzi aferente ale blocurilor şi a
arborilor af]aţi în aliniament din vecinătatea traseului Iucrării.
Având În vedere că noua conductă este đin polietilenă se pot respecta

prevederilor SR 8591/1997 Reţele edflitare sub terane, Condiţii de amplasare i
anume că mn timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor
minime faţă de axul arborilor de lm—1.5m.

Menţionăm faptui că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiiior din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
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altor materiale În jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin

manevrarea utilajelor din dotare.
Tn cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" în scopul menţinerii

distanţei faţă de arborü din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul

radicular al acestora1 defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii

meteo nefavorabile.
Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea

Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirfl exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicfl produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat
al execuţiei lucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obIigaa aducerii terenului Ia starea iniţială,
inclusiv plantare iarbălgazon.

Conform articolului 5, Iitera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele Fizice şi
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor
verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin
betonarea platbandelorlpastilelorlalveolelorlspMiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, arĹ4, Iit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii i este valabil
numai însoţit de avizul Ministerul Culturii şi ldentităţii Naţionale.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit
i Exp. Roxana PARASCA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către : SC ELMAROMGRUP SRL
Calea Rahovei nr. 196, sector 5

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1
ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Extindere reţea pentru racordarea Ia RED a imobUului situat pe
B-dul Expoziţiei nr sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B, cu nr 1754530/11.07.2019 şi ia
Direcţia de Mediu cu nr. 6911/12.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: »Extindem reţea pentru racordarea Ia RED a imobilului situat pe
B-dul Expoziţiei nr 1, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

cu prelungirea valabilităţii până Ia data de ‚ memoriu tehnic,
aviz tehnic de racordare nr. 931063 din 30.03.2017, emis de E-Distribuţie Muntenia, Act
de alipire), vă comunicăm că Direcţia de Mediu a emis avizul nr.
5396/1635269/29.07.2018, conform C.U. nr. ‚ cu Iungimea
traseului Iucrării de 290Dm, având în vedere că Iucrarea se execută conform C.U. nr.

cu prelungirea valabilităţU până Ia data de
având aceIaşi traseu, se avizeză condiţionat, astfel:

din staţia Băneasa prin trotuarul nr. impare aI str. Biharia, apoi prin trotuarul nr.
pare aI B-dului Aerogării, subtraversează B-dul Aerogării în apropierea intersecţiei
cu B-dul Fícusului, continuă prin trotuarul nr. impare aI B-dului Aerogării, continuă

Q prin trotuarul nr. impare, apoi trotuarul nr. pare aI B-dului Ficusului, prin trotuarul
nr. impare aI str. Elena Văcărescu, până în apropierea intersecţiei cu os. Bucureti
- PIoieti, prin trotuarul nr. pare, apoi prin trotuarul nr. impare aI os. Bucure$i -

PIoieti, subtraversează aleea de acces Ia Casa Presei Libere i B-dul Poligrafiei
continuă prin trotuarul Pieţei Presei Libere până la intersecţie cu B-dul Mărăsti, prin
trotuarul nr. impare aI B-dului Mărăti i prin trotuarul nr. impare aI B-dului
Expoziţiei, subtraversează B-dul Expoziţiei în dreptul imobilului cu IE 269656,
continuă prin trotuarul nr. impare aI B-dului Expoziţiei până în dreptul imobilului
alimentat.

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament în vecinătatea traseului Iucrării.
În timpul executărU acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime

faţă de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane. Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseuiui Iucrării, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va

lťaiiI
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Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramuriior arborilor prin
manevrarea utilajeior din dotare.

Tn cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi"modeiată" în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborfl din vecinătatea sa şi în timpui execuţiei poate fi secţionat sistemui
radicular aI acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
tucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
Iucrării, veţi avea obľgaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi supodarea contravalorfl
eventualelor prejudicU produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat
aI execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, avef
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrärilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Conform articolului 5, Iitera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modifĺcările şi completările
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi
persoanele juriđice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor
verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin
betonarea platbandelorlpastilelorlalveolelorlspaţiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, IiŁb.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau
toaletare.

Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării
i pentru respectarea condiţiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

Îni'ocmit:
Exp. Roxana PARASCA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

“1 ţ2
‘1

Către SC IPROEX ENERGY MANAGEMENT SRL — solicită ridicarea exemplarului
de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1
Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6

Referîtor Ia Iucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale i branamente pe
— bd. Timioara, Intrarea Silistrnru, str Cutieru Alexandru nr i propietate

particulară, sector 6, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B, cu nr 1752772/05.07.2010 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 6713/08.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Extindere reţea de distdbuţie a gazelor naturale .şi bran.şamente pe
bd. Timioara, Intrarea Silistraru, str Cutieru Alexandm i propietate particulară, sector 6",
conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a planurilor
anexate şi Memoriului tehnic1 Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia
pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu
emis de Administraţia Străzilor, aviz emis de ADPDU sector 6), vă comunicăm că, în urma
veriflcării efectuate pe teren în data de 07.08.2019, s-a constatat că Iucrarea se va
executa subteran, pe o Iungime de 660m, astfel:

• din conducta existentă în carosabilul bd. Timioara, pe partea imobilelor cu nr.
impare, subtraversează bd. Timioara, continuă prin carosabilul Intrărfl Silistraru,
prin carosabiiul str. Cutierul Alexandru si continuă pe proprietatea particulară cu IE
232693, până în dreptul scărilor 3, ale blocurilor C2, C3, unde are CT;

• se avizează execuţia a 8 branamente noi;

• !ără afectarea vegetaţiei existente în platbandă din bd. Timioara.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor

minime faţă de axul arborilor de lm—1.Sm, conform prevederilor SR 8591/1997
Reţele edílitare subterane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura
se va executa manual sau uťilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

Tn 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 acestora1 defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

l,;i si
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Vă facem cunoscut că în cazui în care este secţionat sistemui radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de ia finaflzarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori afiaţi în apropierea traseului
Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicfl produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabii condiţionat
aI execuţiei iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizuiui înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţiaiă.
Conform articoluiui 5, Iitera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţfllor verzi din intraviianul Iocahtăţilor, cu modificările şi completările
uiterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţeie spaţiilor
verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin
betonarea platbandelorlpastilelorlalveolelorlspaţiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, arŁ4, IiŁb.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută iucrări de defrişare sau
toaletare.

Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia
Iucrării i pentru respectarea condiţiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariąnp POPA

Întocmit:
(ĺ L Exp. Roxana PARASCA

R !UE uI) Ý
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către : S.C. POWER PROIECT S.R.L
B-dul Banu Manta nrZ mansardă, ap.5, sect. 1

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobflului situat pe strada Jiului
nr. ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1752882105.07.2019 şi la
Direcţia de Mediu cu nr. 6718/08.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrărií: Alimentare cu energie eiectrică a imobUului situat pe strada Jiului nr.8,
sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a
planurilor anexate şi Memoriului tehnic1 Clasarea Notificării nr. emisă
de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de coordonare reţele edilitare,
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de
Administra$ Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de
07.08.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 51m (din
care 30m sunt pe domeniui public), astfel:

• se mansonează în cablul existent, în trotuarul nr. pare aI str. Jiului, viz-a-viz de
str. Pătuiea, continuă prin trotuarul nr. pare aI str. Jiului, până la aproximativ
32m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii;

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
În urma analizării dosarului, în conformitate cu 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 lucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitărh revizuirU acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana

Jntocmit:
JoxapQ?ARASCA

Red:A.A./3ex.-O6.06.2019 - pmzştuI aviz a fdşţ astat pe site-uI PMB 9 ŕşşp
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

14. ‘J& 20:0

CĂTRE:
ADMINISTRAŢIA LACURI, PARCURI I AGREMENT BUCUREŞTI
os. Bucureti-PIoieti nr.8B, sector 1, Bucuresti

Spre ştíinţă:
MAS ART DESIGN S.R.L.
Strada Povernei nr. 34, Parter, ap. 1 sector 1, Bucuresti

Referitor Ia Iucrnrea: “Sistem de iriga ţii în Parcul Carol 1, sector 4, Bucuresti"

Ca urmare a cererii depuse de ADMÍNISTRAŢIA LACURI, PARCURI ĺ
AGREMENTBUCUREŞTI, înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1716787/08.03.2019 şi Ia Direcţia

de Mediu cu nr.1818/11.03.2019, completată cu documentaţia înregistrată Ia P.M.B cu

nr.1757592/23.07.2019 i Direcţia de Mediu cu nr. 7320/24.07.2019, prin care se solicită
emiterea avizului privind executarea Iucrării: “Sistem de ińga ţii în Parcul Carol 1,
sector 4, Bucuresti'ţ vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr
emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă,

Memoriu tehnic, Aviz nr. emis de Ministerul Culturü i ldentităţü

Naţionale, Clasarea notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia
Mediului Bucureti, avize individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare, plan
de încadrare în zonă), lucrarea constă în

realizare sistem de irigaii prin montarea subterană a unei reţele de transport

si distributie a apei de stropire formată din conducte din PEID cu De 125-32mm, ce vor fi
rnontate î,i spaţiile verzi ale parcului.

realizare staţie de pompare (modernizare cea existentă) i 2 rezervoare de
stocare a apei de udare, ce vor fi amplasate în vecinătatea staţiei de pompare;

Montarea conductelor de transport i distribuţie a apei se va realiza îngropat, în
anţuri executate manual sau mecanizat, cu Iăţimea de min.10-2Ocm i adâncimea de
min.4Ocm-BOcm.

Tn zonele cu plantaţii dese s-au prevăzut sisteme de udare prin picurare ce aplică

o cantitate de apa redusă direcţionată către rădăcina plantelor. Pentru zoneie din
vecinătatea monumentelor istorice existente în Parcul Carol l a fost prevăzut sistem de

udare a gazonului cu ajutorul unui furtun de picurare subteran, pentru a evita stropirea
monumentelor istorice. Pozitionarea în teren a aspersoarelor se va face de către
executant astfel încat să nu fie afectat materialul dendrologic existent în parc.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 05.08.2019 s-a constatat
că Iucrările se vor executa în spaţiile verzi aferente Parcului Carol 1, unde există material
dendrologic specific parcului, material dendro-floricol, alei i mobilier urban. Lucrările nu
vor afecta vegetaţia existentă, amplasamentul Iucrărilor fiinđ înscris în Lista

iait
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Monumentelor Istorice actualizată în 2015, cod B-II-a-A-19016, Parcul Carol I .ţi în
zona protejată nr.82, parcuri istorice — Parcul Carol, cu grad de protecţie maxim.

În urma analizării documentaţiei depuse i a verificărilor pe teren1 în conformitate
cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de
pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat
execuţiei Iucrării menţionate.

Prezentul aviz este valabil numai cu respectarea următoarelor condiţfl:
- Execuţia Iucrării se va face numai în prezenţa unui reprezentant al

Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, având obligaţia
anunţării direcţiei noastre cu 5 zfle înainte de începerea ucrării, Ia tel. 0211305.55.00,
interior 4108.:

- In proximitatea arborilor existenţi în spaţiul verde afectat de traseul reţelei
proiectate, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţhlor
din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI materiaiului dendrologic.

- In timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) ia ceI puţin 1 m — 1,5
m faţă de arbori/arbuşti, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de
amplasare.

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor arborilor, depunerea pământului
rezultat din săpătură, depunerea altor materiaie în jurul arborilor sau rănirea/ruperea
ramuriior prin manevrarea utiIajelor din dotare.

in cazui în care nu sunt respectate condiţflle menţionate, materialul dendrologic
poate fi pus în pericol de prăbuire prin dezrădăcinare, situaţie în care nu suntem
răspunzători de eventuaieie pagube produse prin prăbuşirea materiaiului dendrologic.
Dacă Ia verificările uiterioare (12 Iuni de Ia finalizarea Iucrării) se constată uscarea sau
prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul Iucrării, aveţi obiigaţia inlocuirU
exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin
prăbuşirea acestora.

- Terenul unde se vor executa Iucrăriie va fi împrejmuit i semnalizat
corespunzător;

Tn baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de toaietare, iar Ia
finaiizarea Iucrării aveţi obiigaţia aducerfl terenuIui Ia starea iniţiaiă.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul
de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiuiui Bucureşti
împreună cu pianul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterü acestui aviz,
aveţi obligaţia solicitărU revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei iucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform arĹ4,
Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normeior de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiuiui Bucureşti.

Prezentui aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariană;rPPA

j Întocmit,
ExPflPASCA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

— solicită

Nr 1729244,1753523 i 3263,6792 t
ż. Aüa zD9

Către : SC MBE INVESTMENT CONSTRUCTION SRL - prin
ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă:
Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6
Jntrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6

Referitor Ia Iucrarea: Extinderea reţelei publice de apă potabilă i reamplasareabransamentului de apă potabUă de Ia Lukofl i devierea reţelei de canalizare pentru
eliberarea amplasamentului din Intr. Vagonetului nr. ‚ sector 6, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1729244/17.04.2019 şi IaDirecţia de Mediu cu nr. 3263/18.04.2019, completată cu documentaţia înregistrată Ia
RM.B. cu nr. 1753523/09.07.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6792/10.07.2019, princare solicitaţi avizul de specialitate privind executarea iucrării: „Extinderea reţelei pubiice
de apă potabilă i reamplasarea branamentuIui de apă potabflă de Ia Lukofl i devierea
re(eIei de canalizare pentru eliberarea amplasamentului din Intr. Vagonetului nr. 1 C,
sector 6", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. a
planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă
de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz
emis de ADPDU sector 6), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data
de 19.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o suprafaţă de
753mp, astfel:

• se execută prin parcarea adiacentă imobilului din Intrarea Vagonetului nr. 1C, până
în dreptul incintei Lukoii, terenul din dreapta blocului nr. 10;

• reamplasarea bransamentului de apă potabilă aI incintei Lukoil;
( • desfiinţarea vechiului branament;

• se vor execută branamente de apă din extinderea propusă Ia imobilele autorizate;
• devierea canalului existent în vederea eliberării amplasamentului din Intrarea

Vagonetului nr. 1C, are traseul prin aleea adiacentă imobilului;
• canalul proiectat este preluat de canalul existent în carosabilul aleii adiacente

imobilului din Intrarea Vagonetului nr. 1C;
• se execută racorduri de canalizare Ia conducta nou proiectată Ia imobilele

autorizate;
• desfinţarea vechii canalizări;
• fără afectarea vegetaţiei existente la Iimita de propietate pe imobilul din Intrarea

Vagonetului nr. 1C i spaţiu verde bloc 10.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor

minime faţă de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor 5R 8591/1997
Reţele edifltare subterane. CcndiţU de amplasare.
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Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura

se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţii(or din teren care să nu

distrugă sistemui radicuiar aI materialului dendrologic. In timpul lucrărilor constructorul va

Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau

altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor 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 in timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul

radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea

unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul in care este secţionat sistemul radicular ai

metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventua(eie pagube produse la condiţii

meteo nefavorabile.
Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea

lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii

eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat

aI execuţiei Iucrărilor menţionate.
Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La fînalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială,

inclusiv plantare iarbăIgazon.
Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 2412007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intraviianul localităţilor, cu modificările şi completările

ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fîzice şi

persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu điminueze suprafeţele spaţiilor

verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeeIor de spaţiu verde prin

betonarea platbandelorlpastilelorlalveolelorlspaţiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţHlor verzi de pe

teritoriul Municipiului Bucureşti, arŁ4, Iit.b.
Menţionăm că in baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau

toaletare.
Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia

Iucrării i pentru respectarea condiţiiior din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Dírecţía de Mediu

Nr. 1752962167531

Către : SC E-Distribuţie Muntenia SA - prin dI. — solicită ridicarea
exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobflului cu adresa str Nataţiei
nr ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1752962/08.07.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 6753109.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Ahmentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str Nataţiei
nr 45, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.
a planurilor anexate şi Memoriului tehnic1 Clasarea Notificării nr. emisă
de Agenţia pentru Protecţia Mediuiui Bucureşti, PIan de coordonare reţele edilitare,
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz emis de
Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren in data de
01.08.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 80m,
astfe I:

• din CT existentă în trotuarul str Piatra Morii, în dreptui imobilului cu IE 222949,
străbate trotuarul nr. pare aI str. Piatra Morii, apoi prin trotuarui nr. impare aI str.
Nataţiei, până Ia Iimita din partea dreaptă a proprietăţii.

• !ără afectarea vegetaţiei existente în aiiniament.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor

minime fată de axul arborilor de lm—1.Sm, conform prevederilor SR 8591/1997
Reţele edilitare subterana condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemui radicuiar aI materialului dendrologic. in timpui Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământuiui sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

Tn cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" în scopui menţinerii
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular aI acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea
unui aviz de speciahtate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că in cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat

aI execuţiei Iucrărilor menţionate.
Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La fînalizarea Iucrărilor aveţi obIigaia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţülor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completăriie

uterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi

persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor

verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin

betonarea platbandelorĺpastilelorlalveolelorĺspatiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.C.GM.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe

teritoriul Municipiului Bucureşti, art4, Iitb.
Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrisare sau

toaletare.
Beneficiarul, respectiv executantul lucrărfl, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrărfl

i pentru respectarea condiţiilor din aviz.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit

ţU ExpaASCA

9ĺJG 20.9

Red:P.R.I3ex.-09.0B201 9 - prezentul aviz a fost postat pa site-uI PMB
• pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către 5C IPROEX ENERGY MANAGEMENT SRL - prîn dI - solicită
ridicarea exempiarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Extindere reţea de distdbuţie a gazelor naturale .şi branamente pe
Intrarea Batasani ‚ sector 5, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B, cu nr 1754488/11.07.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 6913/12.07.2019, completată cu documentaţia înregistrată Ia
P.M.B. cu nr. 1760847/02.08.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 7760/05.08.2019, prin
care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării; “Extindere reţea de
distribuţie a gazelor naturale i branamente pe Intrarea BatasanĄ sector 5", conform
documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a planurilor anexate şi
Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de
Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de
19.07.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 36m,
astfel:

• din conducta existentă în carosabiiui intrării Batasani din dreptu] imobilului cu nr.
36, continuă prin carosabilul nr pare aI lntrării Batasani, până Ia aproximativ 4m
faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure$i, vă facem
cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana Pť

!ntocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.RJ3ex.-0908.2019 - prezěii®\ay,t'af6śt posiat pe sile-uI PMB 16' ŞflĄ
pe daia đe

Nr. 1754488,1760847 I 6913,7760/ . AJ
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

11. AUR za9
Către:SC APA NOVA SA
Str. Tunari nr 60 A, clădirea Ştefan ceI Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: Ađministraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1

Referitor Ia lucrarea: Brnnament de apă pentru imobUul din ŞOS. ChitiIei nr ‚ sector 1

Referitor Ia cererea dvs., inregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1755000/15.07.2019 şi la
Direcţia de Mediu cu nr. 7023116.07.2019, prin care solicitaţi avizul de speciaiitate privind
executarea Iucrării: Branament de apă pentru imobflul din os ChitiIei nr2l, sector 1,
conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a
planuriłor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor
de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în
urma verificării efectuate pe teren în data de 07.08.2019, s-a constatat că lucrarea se va
executa subteran, pe o Iungime de 8, astfel:

• din conducta existentă în carosabilul os. Chitila, perpendicular, până Ia
aproximativ 5m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
Tn urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţiior verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem
cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.
Nerespectarea ceior menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriui Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an đe Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTiVya,&.,
Simona-MaríanaPOPA C

.

Ą Întocmit:

Red:A.A.iaex.-O8.O&2019 - prezentul avíz a fost postat pe site-uI PMB
. !IJ 2pe data de 9

su

Nr. 175500017023/
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către : SC ELECTROTEST SRL — prin dI.
— solicită ridicareaexemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6lntrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6
Referitor Ia Iucrarea: Alimentare cu energie &ectńcă a imobilului situat pe AIeea LacużMońi nr,

‚ sector 6, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1760466i01.08.2019 şi IaDirecţia de Mediu cu nr. 7690102.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privindexecutarea Iucrării.,,Alimentare cu energie electrică a imobflului situat pe Aleea LaculMońi nr 127-129, sector 6", conform documentaţiei depuse (C.U. nra planurHor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nremisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan decoordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţeleediljtare, aviz emis de ADPDU sector 6), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate peteren în data de 07.08.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe oIungime de 210m, astfeL
• din PT 4784 i PT 10343 existente în Drumul Mânăstirea Sihăstria (drum depământ), se manonează cablurile în dreptul drumului de seMtute în DrumulMânăstirea Sihăstria, apoi continuă prin drumul de servitute, până Ia noul PT;• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetaţie spontană.łn urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 30412009 privindNormele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facemcunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.
Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţiasolicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionatăconform art. 4, Iit, b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţiea spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sautoaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an đe Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana

Întocmit:
SCA

Red:P.R.iŞex.-O8.DB.2019 . prezenĺui aviz a fosĺ postal pe site-uI PMB 9. .J6. L
pe đala de

Nr. 1760466 / 7690/ pj 2n:'
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

i 119
Nr. 176011217595

CĂTRE,
s.c ELECTROCONS PROIECT SRL
(soHcită ridicarea răspunsutui de a registratură)

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA STRAZILOR BUCUREŞTI
Strada Domniţa Ancuţa nr. 1 sector 1, Bucureti

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
os. Electronicii nr44

Referitor Ia Iucrarea: ‘Racordare Ia reţeaua electflcă de distribuţie a imobflului din
str. Menuetului nr. ‚ Sector 1, Bucure$ľ

Ca urmare a cererii depuse de societatea SC ELECTROCONS PROIECT SRŞ
pentru E-Distribuţie Muntenia S.A., inregistrată Ia P.M.B. cu nr.1760112131.07.2019 şi
Ia Direcţia de Mediu cu nr.7595/Q1.08.2019, prin care se solicită emiterea avizului
privind executarea Iucrării: “Racordare Ia reţeaua electńcă de distdbuţie a imoblflului
din str Menuetului nr 8, Sector 1, Bucure$1 “, vă comunicăm următoarele:

C 1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.
l emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă,

Memoriu tehnic, Aviz de Traseu nr Contract de vânzare cu
încheiere de autentificare nr. de notar pubiic

l Aviz
Primăria Sectorului 1 nr.

l Clasarea notificării nr
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucure$i, plan de

incadrare în zonă1 avize individuale ale administratorii reţelelor tehnico-edilitare),
Iucrarea constă în

- reaiizare bransament electric trifazat subteran nou, cu cablu 3x150+95N,
din cutia de distribuţie (FDCP) existentă aflată în dreptul imobiiului situat pe str.
Menuetului nr.6. Traseul străbate trotuarul numereior pare aI străzii Menuetului, pe o
Iungime de aprox. 32m, până Ia un FDCP si Cutie Furnizare ampiasate Ia Iimita de
proprietate stânga a imobilului din str. Menuetului nr. 8, sector 1.

2. Urmare a veriflcării efectuate pe teren în data de 13.08.2019 s-a constatat
că pe traseul iucrărilor sau în vecinătatea acestuia nu există spaţii verzi1 arbori sau
arbuti, Iucrările fiind executate prin trotuar.

Bd. Regina EUsabeta nr. 47. cod poştai 050013. sedor 5. Bua2eşli. Románia IAe.t r il



Tn urma analizării documentaţiei depuse i 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.
Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări đe defrisare sau de

toaletare, iar Ia finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în

Certificatul de Urbanism nr emis de Primăria

Municipiului Sucureşti împreună cu planul anexă.
Datorită faptului că lucrările aferente bransamentului electric propus se vor

executa pe teren situat în Zone protejate: zona 83-Parc Herăstrău, prezentul aviz este

valabii numai in prezenta avizului Ministerul Culturii si ldentitătii Nationale.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrărfl 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. 304i2009 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

\ t Ot.%C7y4
0/0 .

Întocmit,
ExpscaRoxana

Red:A.A../ 4ex./13.OB.201 9 - prezentul aviz a fost postat pe siie-ul PMB

http:Upmb.ro/institutiiinrimariaidirectiiĺdirecjia mediu/auize arbori in consultare/avize arbori in consultarehp

pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către : SC GENERAL MPM IMPEX SRL — sclicită ridicarea exemplarului de Iaregîstratura PMB

Spre ştiinţă: PS4 - Direąia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi ConÚoI -Servicii Spaţil VerzI - B-dul Metalurgiei nr 12-18, Grand Arena, et. 1, secior 4
Referitor Ia Iucmrea: Extindere reţea de distńbuţie a gaz&or natur&e şi branşamente peDwmuf Jüavei, dmm de seMtute, sector 4, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., inregistrată la P.M.B. cu nr. 1755913/17.07.2019 şi IaDirecţia đe Mediu cu nr. 7124118.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privindexecutarea Iucrării: „Extindere reţea de distdbuţie a gazelor natumle şi branşamente peĐrumu Jflavei, drum de senAtute, sector 4", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.
- din 22.10.2018, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, ClasareaNotificării

- “ emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,PIan de coordonare reţele edilitare l Avizeielacorduriie individuale ale deţinătoňtor dereţele eđilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificăriiefectuate pe teren in data de 09.08.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executasubteran, pe o Iungime de 13Dm, astfel:
• đin conducta existentă în carosabilui Owmului Jilavei, prin drumul de servitute(drum de pieti), până Ia aproximativ 0,5m faţă de Iimita din partea stângă aimobilului din Dwmul Creţeştitor nr 78 M.
• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetaţie spontană.In urma analizăńi dosarului, in conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privindNormele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vâ facemcunoscut avizul favorabil execuţlel lucrărilor menţlonate.Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia( solicitării revizuirii acestuia înainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.La hnalizarea Iucrărilor aveţi obHgaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.Este intenisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonareaplatbandelorlpastllelorlaiveolelor/suprafeţolor de spaţiu verde.Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionatăconform art. 4, Iit, b din Anexa 1 la H.C.G.M.8. nr. 304/2009, privind Normele de protecţiea spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

MenŞonăm că in baza acestui aviz nu se execută lucrări de detrîsare sautaaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate ‘1 an de la data emiterii.

DIRECTOÎ#.IJ(V,
SimonafţpyiaĄa PQA

intocmit:
EXPZ»&aOflJASCAPedJ.Rflex.kM2G4\şäcirtiĂ avu a fost pustal pe se-u3 PMBhttpJÁąpmbroIzM4arWdImvbVd(redJajnedkiIa&tarboń_In_C0fluItamIBvtltBbOItjfl_CCMUbfe ptę . pe daia de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1737942,1755435,1758307 14596,7080,74141 2& ÂUf Öiq
Către : SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA — prin d-na — solicită
ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poĺigraňei nr. 4, sector 1

Referitor la Iucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobflului situat pe str. Duetului
nr. ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1737942/20.05.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 4596/21.05.2019, completată cu documentaţia înregistrată Ia
P.M.B. cu nr. 1755435/16.07.2019, 1758307/25.07.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.
7080/17.07.2019, 7414/26.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: “Aflmentare cu energie electrică a imobflului situat pe str. Duetului nr.

98, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a
planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notiflcărfl nr. emisă
de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de coordonare reţele edilitare,
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de
ADP sector 1, avizul Ministerului Culturii nr. )‘ vă comunicăm că, în
urma verificării efectuate pe teren în data de 01.08.2019, s-a constatat că Iucrarea se va
executa subteran, pe o Iungime de 350m, astfel:

• din CD 778 existent în trotuarul str. Stănile$i, prin trotuarul nr. pare aI str. Stănileti,
trotuarul nr. pare aI str. Cireoaia, trotuarul nr. pare aI str, Fabrica de Cărămidă,
trotuarul nr, pare al str. Duetului, până Ia Iimita din partea dreaptă a proprietăţii.

• ţără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.
ln timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor

minime faţă de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997

Reţeie edilitare subterane, Condiţii de amplasare.
Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura

se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu

distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic, In timpul lucrărilor constructorul va

Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau

altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin

manevrarea utilajelor din dotare.
Tn 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 al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii

meteo nefavorabile.

‚4-'
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Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorfl
eventualelor prejudicU produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat
aI execuţiei lucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor
verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin
betonarea platbandelorlpastilelor/alveolelorlspaţiu verđe.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată
conform H.C.GM.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, art4, IiŁb.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau
toaletare.

Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia
Iucrării ęi pentru respectarea condiţiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXEGL4IV
.PIu

Simona-Mariańą kÖĘj
c Intocmit:

u Exp. Roxana PARASCA

4o 1o;y
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către : SC PROMPT GAZ SRL
26. AUQ 2019

Str. Staminelor nr 2, sector 5

Spre ştiinţă: PSS — Direcţia Generală Operaţiuni - Serviciul Administrare Spaţii Verzi
şi Parcuri - Str Fabrica de Chibrituń nr. 9-11, sector 5

Referitor Ia Iucrarea: Extindere reţea de distdbuţie a gazelor naturale .şi branamente pe
str. Zăbrăuţuiui nr ‚ sector 5, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1741953/30.05.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 5235/31.05.2019, completată cu documentaţia înregistrată Ia
P.M.B, cu nr 1755508/16.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr 7073/17.07.2019, prin
care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării: “Extindere reţea de
distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe str ZăbrăuţuluĄ sector 5", conform
documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a planurilor anexate şi
Memoriului tehnic, Clasarea Notifjcării nr, emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de coordonare reţele edilitare, aviz emis de ADP sector
5), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 13.08.2019, s-a
constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 21m, astfei:

• dinconducta existentă în carosabilul str. Zăbrăuţului, în deptul imobilului cu nr. 4,
prin carosabilul str. Zăbrăuţului, până Ia aproximativ lm faţă de Iimita din partea
stângă a proprietăţii.

• in vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
ln urma analizărfl dosarului, în conformitate cu 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie
a spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaletare.

PrezentulavizareNtermen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUŢIV, 4
Simona-Mariaňa PĐP.

- ľ. lĄci
Intocmit:

/ Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R.i3ex.-14O82019 - prezenLul aviz a fost postat pe sile-uI PMB
• pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

2 & AU& 2019

Către : SC APA NOVA SA — prin d-na — solicită ridicarea
exemplarului de Ia registratura PMB
Str. Tunari nr. 60 A, cĺădirea Stefan ce! Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2

Referitor Ia Iucrarea: Separare consum de apă potabilă pentru apartamentui nr
corp din imobiIu! situat pe str. Spătawiui nr. ‚ sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1748291/21.06.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 6049/24.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Separare consum de apă potabflă pentru apartamentul nr 4, corp A
din imobUul situat pe str Spătarului nr 27, sector 2", conform documentaţiei depuse (C.U.
nr. a planurilor anexate şi Memoriului tehnic1 Clasarea
Notíficării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de
ADP sector 2, avizul Ministerului Culturii nr. )‘ vă comunicăm că, în urma
verificării efectuate pe teren în data de 01.08.2019, s-a constatat că Iucrarea se va
executa subteran, pe o Iungime de 2m, astfeL

• din branamentuI existent în carosabilul str. Spătarului, prin carosabilul i
trotuarul str. Spătarului, până Ia aproximativ lm faţă de Iimita din partea stângă
a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Sucureşti, vă facem
cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La Finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art 4, lit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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,
Simona-Mariana POPr..

- t N
Intocmit:

Red P R i3ex 14 OB 2019 p tU z postat pe site uI PMB 1 9 Ą
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PRIMAR MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

28, AUO. 2D19

Către : SC AVI PROD GRUP SRL — soiîcită ridicarea exemplarului de Ia registratura
PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electmnicä nr. 44, sector 2

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobUul situat pe Aieea
Cumidava nr. (fost Aleea Buńdava nr. )‘ sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1749897/26.06.2019 şi la
Direcţia de Mediu cu nr. 6226/27.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobflul situat pe Aleea
Cumidava nr. 32-34 (fost Aleea Buridava nr. 21-23) ‚ sector 2, conform documentaţiei
depuse (C.U. nr. ‚ a planurilor anexate şi Memoriului tehnic,
Clasarea Notificărfl nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil
emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma veriflcării efectuate pe teren în data de
13.08.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 2,5m,
astfel:

• din conducta existentă în carosabilul Aleii Buridava, perpendicular, până Ia
aproximativ 0,5m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B.

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie
a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana PQPA,

fost postat pe site-uI PMB i 9 U6 2O1
pe data đe

Nr. 1749897 I 6226 I

nr. 304/2009 privind
Bucureşti, vă facem

aviz, aveţi obligaţia

starea iniţială.

Întocmit:
ExnaPARASCA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

26. AUG. ÎO1P

Către : S.C. AVI PRQD GRUP S.R.L. — solicită ridicarea exemplarului de Ia
registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligraüei nr. 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe

str. Timi.şului nr ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1749938/26.06.2019 şi Ia

Direcţia de Mediu cu nr. 6233/27.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind

executarea IucrărH: „Bran,şament de gaze naturale pentru imobflul situat pe str Timi.şului,

nr33, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.
a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.

emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de

ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de

11.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o Iungime de 4m, astfel:

• din conducta existentă în carosabilul str. Timiului, perpendicular, până Ia

aproximativ 0,5m faţă de Iiinita din partea stângă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există spaţii verzi, arbori sau arbu$i plantaţi în aliniament.

Tn urma analizării dosarului, in conformitate cu 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia

solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie

a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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 EXE
Simona-Marian.

Intocmit:
ŞARASCA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

26. AUG. 9W

Către : SC Rest Electroproiect S.R.L. — solicită ridicarea exemplarului de Ia
registratura PMB
pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1

Referitor Ia iucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe
Calea Victoriei nr. sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1751605/02.07.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 6542/03.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate
privind executarea Iucrării: „Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe
Calea Victoriei nr. ‚ sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea
Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,
PIan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 12.08.2019, s-a
constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o iungime de 24m, asťel:

• din PT existent în trotuarul Căii Victoriei colt cu Calea Griviţei, prin trotuarul Căii
Griviţei, până Ia aproximativ 9m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiuiui Bucureşti, vă facem
cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de vaiabilitate 1 an de Ia data emiterii i este valabil
numai însoţit de avizul Ministerul culturii i Identităţii Naţionale.

DIRECTOR EXECţi
Simona-MarianaP'

0.

Intocmit:
Exp._Roxana PARASCA

19. UG
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1751163/6543? 26. AU ?O1Q

Către SC E-Distributie Muntenia SA — prin D-na — solicită

ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1

Administratia Domeniului PubIic şi Dezvoltare Urbană Sector 6

Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6

Referitor Ia Iucrarea: AIimentare cu energie electńcă a obiectivului ‚ Drumul

Taberei nr ‚ sector 6, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia RM.B. cu nr. 1751163/02.07.2019 şi Ia

Direcţia de Mediu cu nr. 6543/03.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind

executarea Iucrărfl: „Alimentare cu energie eíectrică a obiectivuĺui UM02472, Dwmu/

Taberei nr. 7 D, sector 6", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

cu prelungirea valabilităţii până Ia data de ‚ a planurilor anexate şi

Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru

Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de

Administraţia Străzilor, aviz emis de ADPDU sector 6), vă comunicăm că, în urma

veriflcării efectuate pe teren în data de 07.08.2019, s-a constatat că Iucrarea se va

executa subteran, pe o lungime de 1350m, asťel:

• din staţia Răzoare, prin carosabilul str. fundas Anghel Mihail, trotuarul nr. pare aI

bd. Vasile Milea, subtraversează bd. Timisoara, continuă prin trotuarul nr. pare al

bd. Vasile Milea, subtraversează Orumul Taberei, continuă prín trotuarul nr impare

aI Drumul Taberei, până în dreptul obiectivului UM02472.

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.

ln timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor

minime fată de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997

Reţele edHitare subterane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura

se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu

distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. In timpul lucrărilor constructorul va

lua măsuri de protejare a materiafului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau

altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor 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, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea

unui aviz de speciatitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI

metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii

meteo nefavorabile.

4,—

nr 47 nyl rw,çIal 050013. sector 5, Bucureş, România



Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
lucrăriior) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
Iucrărü, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravaiorii
eventualelor prejudicfl produse prin prăbuşirea acestora

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizui favorabii condiţionat
aI execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte đe începerea execuţiei Iucrărilor.

La finaiizarea iucrăriior aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Conform articoiului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completărileulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor
verzi", Prin urmare este intenisă reducerea suprafeţeior de spaţiu verde prinbetonarea platbanđelor/pastilelorlalveolelor/spaţiu verde.

Nerespectarea ceior menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de peteritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, IiLb.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau
toaletare.

Beneficiarul, respectiv executantul iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia
lucrării i pentru respectarea condiţiilor din aviz.

Prezentuł aviz are termen de valabilitate 1 an de ia data emiterii.

DIRECTOR EXĘQUTIV,
Simona-Mafla4iäĄ

Ý',Tu I
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr.1751373,1758630 I 6545,721612& ÂUÜ 2019 -

Către : SC ERBASU EDIL CONSTRUCT SA - prin dI.
ridicarea exempiarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: P54 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control -

Servicii Spaţii Verzi - B-dul Metalurgiei nr 12-18, Grand Arena, eL 1, sector 4

Refeńtor Ia Jucrarea: Extindere reţea de distńbuţie a gazelor natumle i branamente pe
Drumul DeaIuI Aluniş, pe drum de acces i pe drumuri de servitute padiculară, a
imobflului cu nr din Drumul DeaIuI Aíuniş, sector 4, Bucureşti

Referitor ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1751373/02.07.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 6545/03.07.2019, completată cu documentaţia înregistrată Ia
P.M.B. cu nr. 1756630/18.07.2019 şi ia Direcţia de Mediu cu nr. 7216/19.07.2018, prin
care soiicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării: „Extindere reţea de
distribuţie a gazelor naturale I branamente pe Drumul DeaIuI AIuni, pe drum de acces
I pe drumuri de sen'itute particulară, sector 4", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea
Notiťicării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,
PIan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm
că, în urma verificărU efectuate pe teren în data de 07.08.2019, s-a constatat că Iucrarea
se va executa subteran, pe o Iungime de 193m, astfei:

• din conducta existentă în Drumul DeaIuI AIuni (drum de pământ), prin drumul
de servitute, până Ia aproximativ llm faţă de Iimita din partea dreaptă a
proprietăţfl.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetaţie spontană.

ĺn urma analizării dosaruiui, în conformitate cu 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 emiterfl prezentului aviz, aveţi obligaţia

solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie

a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau

toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECLţTJY&,JJ.
Simona-MarianąĄ?PA ‘

Intocmit:
Exp. oxanaPARASCA

Red:P.R./3ex.-14,OO.2O19-śI aviz postat pe síte-uI PMB 9 4Uő 2019http./Nn'Ni.pmbroľIflStitUlIifp m pe dala de

WI Ppnin5 FIřçhpt nr 47 ‚nl rw-içtnl fl5&113 çednr 5 RiiniirnsH Ri&n

— solicită
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

26. AU& 7ÜIP
Către : SC Best EIectroproiect S.R.L. — solicită ridicarea exemplarului de Ia
registratura PMB
pentru SC E-Distńbuţie Muntenia SA

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuta nr. 1, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşament electric pentru imobilul situat pe str Icoanei nr.
sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1752078/03.07.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 6584/04.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrărfl: „Branşament eĺectric pentru imobilul situat pe str. Icoanei nr. 12, sector
2", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a planurilor
anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia
pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de
reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma
verificării efectuate pe teren in data de 12.08.2019, s-a constatat că Iucrarea se va
executa subteran, pe o Iungime de 3m, asťel:

din cablul esistent în trotuarul str. Icoanei, perpendicular,
25m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B.

Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului
cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterfl prezentului
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări đe defrisare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii ęi este valabil
numai însoţit de avizul Ministerul Culturii i Identităţii Naţionale.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-MarÎana POPA

Nr. 1752078/6584/

până Ia aproximativ

nr. 304/2009 privind
Bucureşti, vă facem

aviz, aveţi obligaţia

starea iniţială.

Întocmit:
EanaPRASCA

Ređ:P.RJ3ex.-1408.201 9 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB i n
pe data
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către : SC Best Electroproiect S.R.L. — solicită ridicarea exemplarului de Ia
registratura PMB
pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-duĺ Poligraüei nr 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de energie electrică pentru imobflul situat pe
str Renateńi nr ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1753212/08.07.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 6754/09.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de energie &ectrică pentru imobilul situat pe
str Renasteńi nr 56, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Ciasarea
Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de
ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificărfl efectuate pe teren în data de
07.05.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 4m, asťel:

• din nia existentă în trotuarul str. Renaterii Ia imobilul cu nr. 54, se intră în nisa
imobilului alimentat, Iimita din partea dreaptă.

• fără afectarea trotuarului.
• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
În urma analizării dcsarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 vă facem
cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,.
Simona-Mariana POPA -

íntocmit:
oxanaPARASCA

Red:P.R.ĺ3ex.-14.O8.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB ‘ AOG 20pe data de

LeriI
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

a

Nr. 1753214 I 6756 I 2 6 AU& 2019

Către : SC Best Electroproiect S.R.L. — solicită ridicarea exemplarului de Ia
registratura PMB
pentru SC E-Distdbuţie Muntenia SA

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligraflei nr 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşament electric pentru alimentarea cu energie electrică
imobflului situat pe str. Căpriorflor nr. ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1753214107.08.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 6756109.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea iucrării: Branşament electric pentru alimentarea cu energie electrică a
imobilului situat pe str Căpriońlor nr 5 B, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U.
nr ‚ a planurilor anexate şi Memoriului tehnic,
Clasarea Notificărh nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureşti1 Avizele/acordurile individuale ale deţinătoriior de reţele edilitare, aviz de traseu
emis de ADP sector 1), vă comunicăm că1 în urma veriflcării efectuate pe teren în data de
12.08.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 40m,
asťe I:

• din PT 4660 existent în str. Horia Măcelariu, subtraversează str. Horia
Măceiariu, continuă prin trotuarui nr, pare ai str. Hor]a Măceiariu, până ia
aproximativ lOm faţă de iimita din partea dreaptă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori piantaţi în aliniament.
Tn urma analizărfl dosarului, în conformitate cu 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
soiicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finaiizarea iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţiaiă.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POP

Red:P.RJ3ex.-14,C8.2019 - prezenlul aviz a fast postaL pe site-uI PMR 1 9. 4U ?flV
pe data de

Bd Renina Etsabeta nr 47. cod ocstaI 050013. sodor 5. Bucurest Románia

!ntocmit:
Exp. pxana PARASCA
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PRIMĂRIA MUNICIRULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

CĂTRE,
S.A. ENGIE ROMANIA S.A.
pri n
S.C. FAVEO CONSULTING S.R.L.

Spre ştiinţă:
Administraţia Străzilor Bucure$i
Str Domniţa Ancuţa nr 1, Sector 1

Referitor Ia Iucrarea: “Extindere conductă cu branament gaze naturaie Strada Calea
Văcăretii - - Bucure$isector4"

Ca urmare a cererii depuse de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. FAVEO
CONSULTING S.R.L., înregistrată Ia P.M.B. cu nr1761545/06.08.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.7833/07.08.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea
Iucrării: “ Extindere conductă cu branament gaze naturale Strada Calea Văcăre.ti nr 214,
Bucuresti sector 4' vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certĺficat de Urbanism 11697605 din
08.03.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planurile anexă, plan de
coordonare reţele, Avizul /10.07.2019 aI Comisiei Tehnice de Circulaţie, Contract de
Vânzare-Cumpărare cu încheiere de autentificare din 15.06.2016, Memoriu tehnic,
Acord de acces .107.07.2017 emis de Distrigaz Sud Reţele, Aviz de traseu

707.05.2019 emis de Administraţia Străzilor Bucureti, Clasarea notificării
ą29.03.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucuresti, avizele individuale

emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă) Iucrarea constă în:
- Extindere conductă gaze naturale RP PE SDR11 DNl25mm, în Iungime de 27m, din

conducta RP PE 100 SDR1 1 Dnl 1 Omm, deja existentă pe calea Văcăreti, sector 4.
- Conducta proiectată va fi montată subteran prin carosabilul CăÜ Văcăresti, pe partea

numerelor pare, până în dreptui imobilului cu nr. 214, unde are CT, Ia hmita dreaptă a
proprietăţh.

- Se va realiza un bransament nou, individual, din PE100 SDR llDn 63mm, cu Iunigimea
de 7m( din conducta RP PE SDR11 DNl25mm) i a unui PRM aferent

2. Urmare a verificărb efectuate pe teren în data de 20.08.2019 s-a constatat că pe
trotuarul aferent imobilului cu nr.214 din Calea Văcăre$i există platbandă de spaţiu verde cu
Iăţimea de aprox. 0,5 m în care sunt plantaţi arbori, iar Ia 1,5 m faţă de limita din partea dreaptă
a proprietăţii există plantat un ex. Fraxinus (frasin) cu diametrul trunchiului de 10 cm i h=5m.

În urma analizărń 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 Iucrării
menţionate.

rt

Nr.1761545 IT833ĺ...Ek.:!?ďJ-°/1

Bd Reaina EIisab€ta nr 47. d nostal 050013. sedor 5, Bucureşt, România



În execuţia Iucrărilor se vor respecta următoarele condiţü:
- În proximitatea arborelui menţionat, săpătura se va executa manual sau utilizând o

tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI materialului
dendrologic.

- În timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia ceI puţin 1 T0 -1,5 m faţă de
arbori, conform SR 8591/1997 Reţeĺe edilitare subterane, Condiţii de amplasare;

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale in
jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

In cazul în care nu sunt respectate condiţüle menţionate, nu suntem răspunzători de
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic, Dacă Ia verificările
ulterioare (12 Iuni de Ia finalizarea Iucrărń) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului
dendrologic aflat pe traseul iucrărh, aveţi obligaţia înlocuirü exemplarelor uscate şi suportarea
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Dacă în timpul execuţiei Iucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului
radicular aI 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 (defrisare care va
implica plantarea de material dendrologic in compensare).

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de toaletare.
iar Ia finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerH terenului Ia starea iniţială i refacerea
platbandei de spaţiu verde afectată de Iucrări.

- Este interzis reducerea suprafeţei de spaţiu verde prin betonarea platbandei.
Prezentul aviz este emis in baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de

Urbanism nr. 147R1697605 din 08.03.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu
planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul iucrării sunt răspunzători de reaiizarea Iucrărilor i
de respectarea condiţiilor din prezentul aviz. Nerespectarea condiţülor din aviz atrage anularea
acestuia.

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 đe valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

Întocmit,
Expert Florentina POPESCU

Red:A,A,J 4ex./..O82O1 9 - prezentul aviz a fost postat pe site-ui PMB
httpJ&pmbroĺinstÉtutjjIprjmarja/djrectjj/djrectja mediuíavize arbori in consultare/avize arbori in consultarenhp
pe data de

Bd. Reina Elisabeta nr. 47, cod ncstal 050013. sector 5, Bucureş' România J



I PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂTRE,
S.A. ENGIE RQMANIA S.A.
prin
S.C AVI PROD GRUP SRL.
Strada Ghiocei nr.11, sector 2, Bucuresti

Spre ştünţă:
CONSIŁIUL ŁOCAL SECTOR 1
AOMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bd. Poligrafiei nr.4, Sector 1, Bucuresti

Referitor Ia iucrarea: “Branament de gaze naturale pentru imobflul situat în
Bucuresti, str. Slavesti ;ector 1'

Ca urmare a cererii depuse de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. AVI
PROD GRUP S.R.L., inregistrată Ia P.M.B. cu nr.1755661116.07.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr 7072117.07.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate
privind executarea lucrărfl: “ Branament de gaze naturale pentru imobilul situat în
Bucureti, str Siavesti nr. 7-9, sector 1 »‚ vă comunicăm următoarele:

1. ConfQrm documentaţiei depuse (Certifĺcat de Urbanism s (11727489
din 16.05.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti impreună cu planul anexă,
Contract de vânzare-cumpărare autentiflcat sub s - ‘11.04.2006, Memoriu tehnic,
Acord de acces Ia sistemul de distribuţie gaze naturaie r i117.12.2018 emis
de Distrigaz Sud Reţeie, Aviz de traseu i ?./28.05.201 9 emis de Consiliul Local

n Bucuresti Sector 1 — ADP S1, Clasarea notificării 102.06.2019 emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediuiui Bucure$i, avizele individuaie emise de administratorii
reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă, impreună cu Avizul Ministerului
Culturfl i ldentităţii Naţionale )/1 1.07.2019) Iucrarea constă în

- realizare bransament de gaze naturale nou, individual din PE 100 SDR 11, Dn
32mm, cu Iungimea de 3m i a postului de reglare-măsurare aferent. Branamentul de
gaze propus va fi racordat Ia conducta de gaze existentă în carosabilul din str. SIăveti.
Traseul de pozare a bransamentului propus va fi realizat prin subtraversarea parţială a
carosabilului i a trotuarului străzii Siăveti, până Ia firida situată Ia limita din dreapta a
proprietăţii de Ia nr. 7-9.

2. Urmare a verificărH efectuate pe teren in data de 21 .08.2019 s-a constatat
că pe traseul Iucrărilor sau în vecinătatea acestuia nu există spaţii verzi, arbori sau
arbusti, lucrările fiind executate prin carosabiliasfalt.

Bd. Regia EIabeW nr 47, cod poştal 050013, sedor5, BuQJrei. Romia
TeI: 021.30555.00
htlpiNn.nv.pmbro

Nr.1755661 I 7072



În urma anahzărh documentaţiei depuse i a verificărflor din teren1 în

conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a

spaţHlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul

favorabil execuţiei Iucrării menţionate.

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de

toaletare, iar la flnalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială

Datorită faptuiui că Iucrările aferente se vor executa pe teren situat în Zone

protejate:95-PoIonă', prezentul aviz este valabil numai în prezenta avizului Ministerui

Culturii si Identitătii Nationale.

Prezentul aviz este emis in baza şi cu respectarea celor specificate în

Certificatul de Urbanism 11727489 din 16.05.2019 emis de Primăria Municipiului

Bucureşti împreună cu planul anexă.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiteńi acestui aviz,

aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia inainte de inceperea execuţiei lucrărfl.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrărü sunt răspunzători de realizarea

lucrărilor i de respectarea condiţiilor din prezentul aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va f] sancţionată conform

art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normeíor de

protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECŢORPBXECUTIV,
Simąďa-Marjna ĘQPA

‘ą[Ă
ţ jWMęiI

lntocmit,
Expert. Florentina POPESCU

Red:A.A.i 4ex.12t08.2019 - prezenlul aviz a fost postat po site-uI PMB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către:
SC ENG1E ROMANIA SA prin SC FAVEO CONSULTIG SRL
Prelungirea Ghencea nr. 25, cam 8, i 1Q sector 6

Spre ştiinţă:
PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii
Verzi
B-dul Metalurgŕei nr 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul cu adresa strada
Tudor Gociu nr. 23 0, sector 4, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată la RM.B. cu nr. 1761915/07.08.2019 şi la
Direcţia de Mediu cu nr. 7885/08.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „ Branşament de gaze naturale pentru imobUul cu adresa strada Tudor
Gociu nr. 23 0, sector 4", conform documentaţiei depuse (C.U. din
06.12.2018, a planurilor anexată şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificărü nr.

12.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul de traseu nr.
fl 24.06.2019 emis de Primar sector 4, avizul Ministerului Culturfl 11.04.2019,
contractul de vânzare cumpărare), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren
în data de 23.08.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de
5m, astfel:

• Pe servitutea de trecere perpendiculară pe str. Tudor Gociu ‚ cu subtraversarea
acesteia până Ia firida de alimentare a imobilului

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
Tn urma analizărU dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B.

Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului
cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modiflcare apărută ulterior emiterii prezentului
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia
Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul

Naţionale, deoarece este situate în Parcelarea Progresulaflată pe
Istorice. Poz.193

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp

Nr 1761915/7885 I 29. MJ& 2019

nr. 304/2009 privind
Bucureşti, vă facem

aviz, aveţi obligaţia

starea iniţială.
Culturii i ldentităţii
Lista Monumentelor
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friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018
privind aprobarea Normeior pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia
Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului
Bucureti".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
conform ań. 4, Iit, b din Anexa 1 ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normeie de protecţie
a spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona- ariana POPA

0)
!ntocmit:

Exp. Florentina POPESCU

-1

26. AU6. îüi

Red:PF,/Sex.-26.O8.2019 - prezentul aviz a fast postat pe site-uI PMB
pe daia de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

19. M6. 2019

Către : Străulesti Lac AIfa SA
(solicită ridicarea avizului de Ia registratura PMB)

SC APA NOVA SA
Str. Tunari nr 60 A, clădirea Stefan ceI Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1

Referitor Ia lucrarea: Branşament de apă .şi potabilă, branament de incendiu i racord
de canalizare a ansamblului de Iocuinţe situat pe şos. ChitUei 242D"

Referitor Ia cererea dvs., inregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1760593101.08.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 7694/02.08.2019 „Branament de apă potabflă, branament de
incendiu $ record de canaüzare a ansamblului de Iocuinţe situate pe şOS Chitilei 242 D",vă
vă comunicăm următoarele:

Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism 3" din
19.03.2019 emis de Primăria Sectowlui 1 Bucureşti împreună cu planurile anexă, Contract
de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. ‚ Memoriu Justificativ, Aviz
emis de către Administraţia Străzilor Bucureti nr. Clasarea notificărü

9 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucuresti, avizele
individuale emise de administratorü reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă)
Iucrarea constă in:

1. Realizare branament de apă cu diametrul Dn 100 mm cu o Iungime de 8m,
aceasta se va racordara Ia conducta publică existentă pe os. Chitilei (De 180 mm)

în căminul de branament proiectat, amplasat în incinta imobilului, Ia max. 2m de
Iimita de proprietate.

2. Realizare racord de canalizare cu o lungime de 7m, care va colecta i evacua
apele uzate în conducta publică de canalizare existentă, ce subtraversează
os. Chitilei i descarcă în colectorul existent Dn 240cm. In trotuarul din partea
opusă a imobilului, se va amplasa un cămin de inspecţie nou urmând ca acesta să
devină componentă a reţelei publice de canalizare.

lźI

Nr. 176059317694/
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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 execuţiei Iucrării menţionate.

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrisare sau de

toaletare, iar Ia finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială

Prezentul aviz este emis in baza şi cu respectarea celor specificate în

Gertificatul de Urbanism 96/14TEIDD/C/8993" din 19.03.2019 emis de Primăria

Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planurile anexă.
La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv

plantare iarbă/gazon.
Este interzisă reducerea suprafeţ&or de spaţiu verde prin betonarea

platbandelor/pastilelor/alveolelorisuprafetelor de spaţiu verde.
Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz,

aveţi obligaţia solicitărU revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei IucrărU.
Beneficiarul, respectiv executantul Iucrărfl sunt răspunzători de realizarea

Iucrărilor i de respectarea condiţülor din prezentul aviz.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform

arŁ4, Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normeior de

protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR E CUTIV,
Simona

iG) r

Întocmit
Exp. F/orentina POPESCU

Red:AAflex-2.O8.2019 - prezentuí avíz a fost pastat pe site-uí PMB
pe data de
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1,' PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

29. AUG. 2Ü19

SC GINJCON SRL
Str. Modestiei nr. 62, sector 1
pentru SC Engie SA

Spre ştiinţă:
• ADP Sector 1 - B-dul Po!igrafiei nr 4, sector 1

Referitor la Iucrarea: „ Branament gaze naturale în strada Aleea Meteorologiei
B, Sector 1, Bucuresti

Referitor Ia cererea dvs., inregistrată Ia P.M.B. cu nr 1748493/21.06.2019 şi la
Direcţia de Mediu cu nr. 6051/24.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrărfl: „Bransament gaze naturale în strada Aleea Meteorologiei nr 26B,
Sector 1, Bucuresti", conform documentaţiei depuse (C.U. din 21.06.2019, a
planurilor anexate şi Memoriului tehnic1 Clasarea Notificării 124.04.2019 emisă
de Agenţia pentru Protecţśa Mediului Bucure$i, PIan de coordonare reţele ediHtare I
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de
Administraţia Străzilor ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe
teren în data de 24.06.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa, pe o Iungime de
4,5m, astfel:

• Realizare bransament de gaze naturale nou, din pobetilenă Dn32mm, având
Iungimea de 4,5m, Iăţimea săpăturii de 0,40m. Traseul de pozare a
branamentuIui propus va fI realizat prin carosabil i trotuar, Ia Iimita dreapta a
imobilului alimentat. Racordarea se va face din conducta existentă in Aleea
Meteorologiei. ( drumul de acces/servitute)

fl
• Urmare a veriflcărfl efectuate pe teren in data de 09.05.2019 s-a constatat că pe

traseul Iucrărilor sau în vecinătatea acestuia nu există spaţii verzi, arbori sau
arbuti, Iucrările fiind executate prin carosabil/asfalt.

În urma analízărü dosarului, în conformitate cu 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obhgaţia
solicitărü revizuirii acestuia inainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială,
inclusiv plantare iarbălgazon.

Bd. Rega Eisabela rv, 47, cod poştal 050013. sectors, Bucumşti. Romiia

TeI; 021305.55.00
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Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fl sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie

a spaţiiior verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau

toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona..Mpr/ana POPA

w
J

26. AU& 2013

Întocmit:
Expert Florentina Popescu

Red:A.A./3ex.-2O8.2O1g - prezentul aviz a fost postat ps stte-uI PMB
• pe data de

Bd. Rega EIabeta rwt 47, cod pcştal O5®13, sed&5, Eucureşti, Roniia

TeI: 021.30555.00
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂTRE,
E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A

Spre ştiinţă:

ADP Sector 1 - B-dul Poligraflei nr. 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: “Alimentare cu energie electrică prin branament subteran" a
imobilului din Bucuresti Intrarea Tudor Stefan sector 1"

Ca urmare a cererii depuse de E-Distribuţie Muntenia SA prin împuternicit
Florentina Tănase, înregistrată ia P.M.B. cu nr.1754576/11.07.2019 şi la Direcţia de
Mediu cu nr.6917/12.07.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea
iucrărfl: “Alimentare cu energie eiectrică prin branament subteran" a imobilului din
Bucureti, Intrarea Tudor Stefan nr. 46, sector 1", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Cer[ificat de Urbanism
nr.142/3TEIDDŰ/10612 din 12.04.2019, emis de Primăria Sectorului 1 împreună cu
planrile anexă, Memoriu tehnic, Pian de Coordonare reţele, Aviz Comisia Tehnică De
Circulaţie nr.4105/5740/22.04.2019, Contract de vânzare cu încheiere de autentificare
nr 632 de notar public Bănuţă Georgeta, Aviz de traseu ADP Sector 1
nr.08413/23.05.2019, Clasarea notificării nr 12654/04.06.2019 emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bucuresti, ‚ avize individuale ale administratorii reţelelor tehnico
edilitare), Iucrarea constă în

- racordare bransament subteran nou trifazat în cablu 3x10+ 6 C ‚ L lBm,
din LEA, ampiasat Ia Iimita de proprietate, proprietate cu acces direct din domeniul
public.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 18.07.2019 s-a constatat
că pe traseul lucrărilor sau în vecinătatea acestuia nu există spaţii verzi1 arbori sau
arbu$i, iucrăriie fiind executate prin carosabiilasfalt.

În urma analizării documentaţiei depuse i a verificării 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.

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de đefrisare sau de
toaletare, iar Ia finalizarea Iucrăriior aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

LeiiI

Nr. 1754576 /6917/..
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Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în
Ceńificatul de Urbanism nr 142/3TEIDDŰ/10612 din 12.04.2019, emis de Primăria
Sectorului 1 împreună cu planuriIe anexă - vizate spre neschimbare.

Pentru orice mod ificare apărută în traseul Iucrărfl ulterior emiterii acestui aviz,
aveţi obligaţia soflcitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărfl.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform
art4, 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-1 ąriana POPA

intocmit,
Exped Parasca Roxana

Jţľot2o

2 E AUG

Red:A.A../ 3exj20.O8.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB.
http:lpmbroiinstitutiiJrimariaidirectii/directia medíWavíze arbori in consultare/pvizę arboń in consultare.php
pe data de

.LMĄ
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1737942,1755435,1758307 14596,7080,74141 2& ÂUf Öiq
Către : SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA — prin d-na — solicită
ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poĺigraňei nr. 4, sector 1

Referitor la Iucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobflului situat pe str. Duetului
nr. ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1737942/20.05.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 4596/21.05.2019, completată cu documentaţia înregistrată Ia
P.M.B. cu nr. 1755435/16.07.2019, 1758307/25.07.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.
7080/17.07.2019, 7414/26.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: “Aflmentare cu energie electrică a imobflului situat pe str. Duetului nr.

98, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a
planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notiflcărfl nr. emisă
de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de coordonare reţele edilitare,
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de
ADP sector 1, avizul Ministerului Culturii nr. )‘ vă comunicăm că, în
urma verificării efectuate pe teren în data de 01.08.2019, s-a constatat că Iucrarea se va
executa subteran, pe o Iungime de 350m, astfel:

• din CD 778 existent în trotuarul str. Stănile$i, prin trotuarul nr. pare aI str. Stănileti,
trotuarul nr. pare aI str. Cireoaia, trotuarul nr. pare aI str, Fabrica de Cărămidă,
trotuarul nr, pare al str. Duetului, până Ia Iimita din partea dreaptă a proprietăţii.

• ţără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.
ln timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor

minime faţă de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997

Reţeie edilitare subterane, Condiţii de amplasare.
Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura

se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu

distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic, In timpul lucrărilor constructorul va

Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau

altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin

manevrarea utilajelor din dotare.
Tn 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 al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii

meteo nefavorabile.

‚4-'
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Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorfl
eventualelor prejudicU produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat
aI execuţiei lucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor
verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin
betonarea platbandelorlpastilelor/alveolelorlspaţiu verđe.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată
conform H.C.GM.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, art4, IiŁb.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau
toaletare.

Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia
Iucrării ęi pentru respectarea condiţiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXEGL4IV
.PIu

Simona-Mariańą kÖĘj
c Intocmit:

u Exp. Roxana PARASCA

4o 1o;y
Red;P.R.I3ex.-1408.2019 - prezentul aviz a fosi postal pe site-uI FMB

pe dala đe
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către : SC PROMPT GAZ SRL
26. AUQ 2019

Str. Staminelor nr 2, sector 5

Spre ştiinţă: PSS — Direcţia Generală Operaţiuni - Serviciul Administrare Spaţii Verzi
şi Parcuri - Str Fabrica de Chibrituń nr. 9-11, sector 5

Referitor Ia Iucrarea: Extindere reţea de distdbuţie a gazelor naturale .şi branamente pe
str. Zăbrăuţuiui nr ‚ sector 5, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1741953/30.05.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 5235/31.05.2019, completată cu documentaţia înregistrată Ia
P.M.B, cu nr 1755508/16.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr 7073/17.07.2019, prin
care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării: “Extindere reţea de
distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe str ZăbrăuţuluĄ sector 5", conform
documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a planurilor anexate şi
Memoriului tehnic, Clasarea Notifjcării nr, emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de coordonare reţele edilitare, aviz emis de ADP sector
5), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 13.08.2019, s-a
constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 21m, astfei:

• dinconducta existentă în carosabilul str. Zăbrăuţului, în deptul imobilului cu nr. 4,
prin carosabilul str. Zăbrăuţului, până Ia aproximativ lm faţă de Iimita din partea
stângă a proprietăţii.

• in vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
ln urma analizărfl dosarului, în conformitate cu 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie
a spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaletare.

PrezentulavizareNtermen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUŢIV, 4
Simona-Mariaňa PĐP.

- ľ. lĄci
Intocmit:

/ Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R.i3ex.-14O82019 - prezenLul aviz a fost postat pe sile-uI PMB
• pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

2 & AU& 2019

Către : SC APA NOVA SA — prin d-na — solicită ridicarea
exemplarului de Ia registratura PMB
Str. Tunari nr. 60 A, cĺădirea Stefan ce! Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2

Referitor Ia Iucrarea: Separare consum de apă potabilă pentru apartamentui nr
corp din imobiIu! situat pe str. Spătawiui nr. ‚ sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1748291/21.06.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 6049/24.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Separare consum de apă potabflă pentru apartamentul nr 4, corp A
din imobUul situat pe str Spătarului nr 27, sector 2", conform documentaţiei depuse (C.U.
nr. a planurilor anexate şi Memoriului tehnic1 Clasarea
Notíficării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de
ADP sector 2, avizul Ministerului Culturii nr. )‘ vă comunicăm că, în urma
verificării efectuate pe teren în data de 01.08.2019, s-a constatat că Iucrarea se va
executa subteran, pe o Iungime de 2m, astfeL

• din branamentuI existent în carosabilul str. Spătarului, prin carosabilul i
trotuarul str. Spătarului, până Ia aproximativ lm faţă de Iimita din partea stângă
a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Sucureşti, vă facem
cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La Finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art 4, lit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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,
Simona-Mariana POPr..

- t N
Intocmit:

Red P R i3ex 14 OB 2019 p tU z postat pe site uI PMB 1 9 Ą
http ĺNiww pmb rohnstitutIi/pnmanľđIrEct dlrectia_mediwavize_arbon_in_consultareiavlze_arbcn_Ifl_CoflsUItare php pe đata de

Nr. 1748291 160491
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PRIMAR MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

28, AUO. 2D19

Către : SC AVI PROD GRUP SRL — soiîcită ridicarea exemplarului de Ia registratura
PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electmnicä nr. 44, sector 2

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobUul situat pe Aieea
Cumidava nr. (fost Aleea Buńdava nr. )‘ sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1749897/26.06.2019 şi la
Direcţia de Mediu cu nr. 6226/27.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobflul situat pe Aleea
Cumidava nr. 32-34 (fost Aleea Buridava nr. 21-23) ‚ sector 2, conform documentaţiei
depuse (C.U. nr. ‚ a planurilor anexate şi Memoriului tehnic,
Clasarea Notificărfl nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil
emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma veriflcării efectuate pe teren în data de
13.08.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 2,5m,
astfel:

• din conducta existentă în carosabilul Aleii Buridava, perpendicular, până Ia
aproximativ 0,5m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B.

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie
a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana PQPA,

fost postat pe site-uI PMB i 9 U6 2O1
pe data đe

Nr. 1749897 I 6226 I

nr. 304/2009 privind
Bucureşti, vă facem

aviz, aveţi obligaţia

starea iniţială.

Întocmit:
ExnaPARASCA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

26. AUG. ÎO1P

Către : S.C. AVI PRQD GRUP S.R.L. — solicită ridicarea exemplarului de Ia
registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligraüei nr. 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe

str. Timi.şului nr ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1749938/26.06.2019 şi Ia

Direcţia de Mediu cu nr. 6233/27.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind

executarea IucrărH: „Bran,şament de gaze naturale pentru imobflul situat pe str Timi.şului,

nr33, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.
a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.

emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de

ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de

11.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o Iungime de 4m, astfel:

• din conducta existentă în carosabilul str. Timiului, perpendicular, până Ia

aproximativ 0,5m faţă de Iiinita din partea stângă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există spaţii verzi, arbori sau arbu$i plantaţi în aliniament.

Tn urma analizării dosarului, in conformitate cu 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia

solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie

a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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 EXE
Simona-Marian.

Intocmit:
ŞARASCA

Red:A.AJ3ex.-14.OO.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 1 9. 4U6pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

26. AUG. 9W

Către : SC Rest Electroproiect S.R.L. — solicită ridicarea exemplarului de Ia
registratura PMB
pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1

Referitor Ia iucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe
Calea Victoriei nr. sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1751605/02.07.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 6542/03.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate
privind executarea Iucrării: „Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe
Calea Victoriei nr. ‚ sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea
Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,
PIan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 12.08.2019, s-a
constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o iungime de 24m, asťel:

• din PT existent în trotuarul Căii Victoriei colt cu Calea Griviţei, prin trotuarul Căii
Griviţei, până Ia aproximativ 9m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiuiui Bucureşti, vă facem
cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de vaiabilitate 1 an de Ia data emiterii i este valabil
numai însoţit de avizul Ministerul culturii i Identităţii Naţionale.

DIRECTOR EXECţi
Simona-MarianaP'

0.

Intocmit:
Exp._Roxana PARASCA

19. UG
Red:P.Ri3ex.-14.O8.2019 - prezentul aviz a fost postat pe sile-uI PMB

pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1751163/6543? 26. AU ?O1Q

Către SC E-Distributie Muntenia SA — prin D-na — solicită

ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1

Administratia Domeniului PubIic şi Dezvoltare Urbană Sector 6

Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6

Referitor Ia Iucrarea: AIimentare cu energie electńcă a obiectivului ‚ Drumul

Taberei nr ‚ sector 6, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia RM.B. cu nr. 1751163/02.07.2019 şi Ia

Direcţia de Mediu cu nr. 6543/03.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind

executarea Iucrărfl: „Alimentare cu energie eíectrică a obiectivuĺui UM02472, Dwmu/

Taberei nr. 7 D, sector 6", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

cu prelungirea valabilităţii până Ia data de ‚ a planurilor anexate şi

Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru

Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de

Administraţia Străzilor, aviz emis de ADPDU sector 6), vă comunicăm că, în urma

veriflcării efectuate pe teren în data de 07.08.2019, s-a constatat că Iucrarea se va

executa subteran, pe o lungime de 1350m, asťel:

• din staţia Răzoare, prin carosabilul str. fundas Anghel Mihail, trotuarul nr. pare aI

bd. Vasile Milea, subtraversează bd. Timisoara, continuă prin trotuarul nr. pare al

bd. Vasile Milea, subtraversează Orumul Taberei, continuă prín trotuarul nr impare

aI Drumul Taberei, până în dreptul obiectivului UM02472.

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.

ln timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor

minime fată de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997

Reţele edHitare subterane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura

se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu

distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. In timpul lucrărilor constructorul va

lua măsuri de protejare a materiafului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau

altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor 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, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea

unui aviz de speciatitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI

metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii

meteo nefavorabile.

4,—

nr 47 nyl rw,çIal 050013. sector 5, Bucureş, România



Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
lucrăriior) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
Iucrărü, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravaiorii
eventualelor prejudicfl produse prin prăbuşirea acestora

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizui favorabii condiţionat
aI execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte đe începerea execuţiei Iucrărilor.

La finaiizarea iucrăriior aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Conform articoiului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completărileulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor
verzi", Prin urmare este intenisă reducerea suprafeţeior de spaţiu verde prinbetonarea platbanđelor/pastilelorlalveolelor/spaţiu verde.

Nerespectarea ceior menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de peteritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, IiLb.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau
toaletare.

Beneficiarul, respectiv executantul iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia
lucrării i pentru respectarea condiţiilor din aviz.

Prezentuł aviz are termen de valabilitate 1 an de ia data emiterii.

DIRECTOR EXĘQUTIV,
Simona-Mafla4iäĄ

Ý',Tu I

Întocmit
EnaARASCA

19. UE 2919
Red:P.R.ě4ex.-14.O8.201 D - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB

pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr.1751373,1758630 I 6545,721612& ÂUÜ 2019 -

Către : SC ERBASU EDIL CONSTRUCT SA - prin dI.
ridicarea exempiarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: P54 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control -

Servicii Spaţii Verzi - B-dul Metalurgiei nr 12-18, Grand Arena, eL 1, sector 4

Refeńtor Ia Jucrarea: Extindere reţea de distńbuţie a gazelor natumle i branamente pe
Drumul DeaIuI Aluniş, pe drum de acces i pe drumuri de servitute padiculară, a
imobflului cu nr din Drumul DeaIuI Aíuniş, sector 4, Bucureşti

Referitor ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1751373/02.07.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 6545/03.07.2019, completată cu documentaţia înregistrată Ia
P.M.B. cu nr. 1756630/18.07.2019 şi ia Direcţia de Mediu cu nr. 7216/19.07.2018, prin
care soiicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării: „Extindere reţea de
distribuţie a gazelor naturale I branamente pe Drumul DeaIuI AIuni, pe drum de acces
I pe drumuri de sen'itute particulară, sector 4", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea
Notiťicării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,
PIan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm
că, în urma verificărU efectuate pe teren în data de 07.08.2019, s-a constatat că Iucrarea
se va executa subteran, pe o Iungime de 193m, astfei:

• din conducta existentă în Drumul DeaIuI AIuni (drum de pământ), prin drumul
de servitute, până Ia aproximativ llm faţă de Iimita din partea dreaptă a
proprietăţfl.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetaţie spontană.

ĺn urma analizării dosaruiui, în conformitate cu 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 emiterfl prezentului aviz, aveţi obligaţia

solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie

a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau

toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECLţTJY&,JJ.
Simona-MarianąĄ?PA ‘

Intocmit:
Exp. oxanaPARASCA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

26. AU& 7ÜIP
Către : SC Best EIectroproiect S.R.L. — solicită ridicarea exemplarului de Ia
registratura PMB
pentru SC E-Distńbuţie Muntenia SA

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuta nr. 1, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşament electric pentru imobilul situat pe str Icoanei nr.
sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1752078/03.07.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 6584/04.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrărfl: „Branşament eĺectric pentru imobilul situat pe str. Icoanei nr. 12, sector
2", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a planurilor
anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia
pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de
reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma
verificării efectuate pe teren in data de 12.08.2019, s-a constatat că Iucrarea se va
executa subteran, pe o Iungime de 3m, asťel:

din cablul esistent în trotuarul str. Icoanei, perpendicular,
25m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B.

Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului
cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterfl prezentului
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări đe defrisare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii ęi este valabil
numai însoţit de avizul Ministerul Culturii i Identităţii Naţionale.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-MarÎana POPA

Nr. 1752078/6584/

până Ia aproximativ

nr. 304/2009 privind
Bucureşti, vă facem

aviz, aveţi obligaţia

starea iniţială.

Întocmit:
EanaPRASCA

Ređ:P.RJ3ex.-1408.201 9 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB i n
pe data
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către : SC Best Electroproiect S.R.L. — solicită ridicarea exemplarului de Ia
registratura PMB
pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-duĺ Poligraüei nr 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de energie electrică pentru imobflul situat pe
str Renateńi nr ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1753212/08.07.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 6754/09.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de energie &ectrică pentru imobilul situat pe
str Renasteńi nr 56, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Ciasarea
Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de
ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificărfl efectuate pe teren în data de
07.05.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 4m, asťel:

• din nia existentă în trotuarul str. Renaterii Ia imobilul cu nr. 54, se intră în nisa
imobilului alimentat, Iimita din partea dreaptă.

• fără afectarea trotuarului.
• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
În urma analizării dcsarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 vă facem
cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,.
Simona-Mariana POPA -

íntocmit:
oxanaPARASCA

Red:P.R.ĺ3ex.-14.O8.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB ‘ AOG 20pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

a

Nr. 1753214 I 6756 I 2 6 AU& 2019

Către : SC Best Electroproiect S.R.L. — solicită ridicarea exemplarului de Ia
registratura PMB
pentru SC E-Distdbuţie Muntenia SA

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligraflei nr 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşament electric pentru alimentarea cu energie electrică
imobflului situat pe str. Căpriorflor nr. ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1753214107.08.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 6756109.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea iucrării: Branşament electric pentru alimentarea cu energie electrică a
imobilului situat pe str Căpriońlor nr 5 B, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U.
nr ‚ a planurilor anexate şi Memoriului tehnic,
Clasarea Notificărh nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureşti1 Avizele/acordurile individuale ale deţinătoriior de reţele edilitare, aviz de traseu
emis de ADP sector 1), vă comunicăm că1 în urma veriflcării efectuate pe teren în data de
12.08.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 40m,
asťe I:

• din PT 4660 existent în str. Horia Măcelariu, subtraversează str. Horia
Măceiariu, continuă prin trotuarui nr, pare ai str. Hor]a Măceiariu, până ia
aproximativ lOm faţă de iimita din partea dreaptă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori piantaţi în aliniament.
Tn urma analizărfl dosarului, în conformitate cu 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
soiicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finaiizarea iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţiaiă.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POP

Red:P.RJ3ex.-14,C8.2019 - prezenlul aviz a fast postaL pe site-uI PMR 1 9. 4U ?flV
pe data de

Bd Renina Etsabeta nr 47. cod ocstaI 050013. sodor 5. Bucurest Románia

!ntocmit:
Exp. pxana PARASCA
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PRIMĂRIA MUNICIRULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

CĂTRE,
S.A. ENGIE ROMANIA S.A.
pri n
S.C. FAVEO CONSULTING S.R.L.

Spre ştiinţă:
Administraţia Străzilor Bucure$i
Str Domniţa Ancuţa nr 1, Sector 1

Referitor Ia Iucrarea: “Extindere conductă cu branament gaze naturaie Strada Calea
Văcăretii - - Bucure$isector4"

Ca urmare a cererii depuse de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. FAVEO
CONSULTING S.R.L., înregistrată Ia P.M.B. cu nr1761545/06.08.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.7833/07.08.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea
Iucrării: “ Extindere conductă cu branament gaze naturale Strada Calea Văcăre.ti nr 214,
Bucuresti sector 4' vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certĺficat de Urbanism 11697605 din
08.03.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planurile anexă, plan de
coordonare reţele, Avizul /10.07.2019 aI Comisiei Tehnice de Circulaţie, Contract de
Vânzare-Cumpărare cu încheiere de autentificare din 15.06.2016, Memoriu tehnic,
Acord de acces .107.07.2017 emis de Distrigaz Sud Reţele, Aviz de traseu

707.05.2019 emis de Administraţia Străzilor Bucureti, Clasarea notificării
ą29.03.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucuresti, avizele individuale

emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă) Iucrarea constă în:
- Extindere conductă gaze naturale RP PE SDR11 DNl25mm, în Iungime de 27m, din

conducta RP PE 100 SDR1 1 Dnl 1 Omm, deja existentă pe calea Văcăreti, sector 4.
- Conducta proiectată va fi montată subteran prin carosabilul CăÜ Văcăresti, pe partea

numerelor pare, până în dreptui imobilului cu nr. 214, unde are CT, Ia hmita dreaptă a
proprietăţh.

- Se va realiza un bransament nou, individual, din PE100 SDR llDn 63mm, cu Iunigimea
de 7m( din conducta RP PE SDR11 DNl25mm) i a unui PRM aferent

2. Urmare a verificărb efectuate pe teren în data de 20.08.2019 s-a constatat că pe
trotuarul aferent imobilului cu nr.214 din Calea Văcăre$i există platbandă de spaţiu verde cu
Iăţimea de aprox. 0,5 m în care sunt plantaţi arbori, iar Ia 1,5 m faţă de limita din partea dreaptă
a proprietăţii există plantat un ex. Fraxinus (frasin) cu diametrul trunchiului de 10 cm i h=5m.

În urma analizărń 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 Iucrării
menţionate.

rt

Nr.1761545 IT833ĺ...Ek.:!?ďJ-°/1

Bd Reaina EIisab€ta nr 47. d nostal 050013. sedor 5, Bucureşt, România



În execuţia Iucrărilor se vor respecta următoarele condiţü:
- În proximitatea arborelui menţionat, săpătura se va executa manual sau utilizând o

tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI materialului
dendrologic.

- În timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia ceI puţin 1 T0 -1,5 m faţă de
arbori, conform SR 8591/1997 Reţeĺe edilitare subterane, Condiţii de amplasare;

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale in
jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

In cazul în care nu sunt respectate condiţüle menţionate, nu suntem răspunzători de
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic, Dacă Ia verificările
ulterioare (12 Iuni de Ia finalizarea Iucrărń) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului
dendrologic aflat pe traseul iucrărh, aveţi obligaţia înlocuirü exemplarelor uscate şi suportarea
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Dacă în timpul execuţiei Iucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului
radicular aI 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 (defrisare care va
implica plantarea de material dendrologic in compensare).

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de toaletare.
iar Ia finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerH terenului Ia starea iniţială i refacerea
platbandei de spaţiu verde afectată de Iucrări.

- Este interzis reducerea suprafeţei de spaţiu verde prin betonarea platbandei.
Prezentul aviz este emis in baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de

Urbanism nr. 147R1697605 din 08.03.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu
planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul iucrării sunt răspunzători de reaiizarea Iucrărilor i
de respectarea condiţiilor din prezentul aviz. Nerespectarea condiţülor din aviz atrage anularea
acestuia.

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 đe valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

Întocmit,
Expert Florentina POPESCU

Red:A,A,J 4ex./..O82O1 9 - prezentul aviz a fost postat pe site-ui PMB
httpJ&pmbroĺinstÉtutjjIprjmarja/djrectjj/djrectja mediuíavize arbori in consultare/avize arbori in consultarenhp
pe data de

Bd. Reina Elisabeta nr. 47, cod ncstal 050013. sector 5, Bucureş' România J



I PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂTRE,
S.A. ENGIE RQMANIA S.A.
prin
S.C AVI PROD GRUP SRL.
Strada Ghiocei nr.11, sector 2, Bucuresti

Spre ştünţă:
CONSIŁIUL ŁOCAL SECTOR 1
AOMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bd. Poligrafiei nr.4, Sector 1, Bucuresti

Referitor Ia iucrarea: “Branament de gaze naturale pentru imobflul situat în
Bucuresti, str. Slavesti ;ector 1'

Ca urmare a cererii depuse de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. AVI
PROD GRUP S.R.L., inregistrată Ia P.M.B. cu nr.1755661116.07.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr 7072117.07.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate
privind executarea lucrărfl: “ Branament de gaze naturale pentru imobilul situat în
Bucureti, str Siavesti nr. 7-9, sector 1 »‚ vă comunicăm următoarele:

1. ConfQrm documentaţiei depuse (Certifĺcat de Urbanism s (11727489
din 16.05.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti impreună cu planul anexă,
Contract de vânzare-cumpărare autentiflcat sub s - ‘11.04.2006, Memoriu tehnic,
Acord de acces Ia sistemul de distribuţie gaze naturaie r i117.12.2018 emis
de Distrigaz Sud Reţeie, Aviz de traseu i ?./28.05.201 9 emis de Consiliul Local

n Bucuresti Sector 1 — ADP S1, Clasarea notificării 102.06.2019 emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediuiui Bucure$i, avizele individuaie emise de administratorii
reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă, impreună cu Avizul Ministerului
Culturfl i ldentităţii Naţionale )/1 1.07.2019) Iucrarea constă în

- realizare bransament de gaze naturale nou, individual din PE 100 SDR 11, Dn
32mm, cu Iungimea de 3m i a postului de reglare-măsurare aferent. Branamentul de
gaze propus va fi racordat Ia conducta de gaze existentă în carosabilul din str. SIăveti.
Traseul de pozare a bransamentului propus va fi realizat prin subtraversarea parţială a
carosabilului i a trotuarului străzii Siăveti, până Ia firida situată Ia limita din dreapta a
proprietăţii de Ia nr. 7-9.

2. Urmare a verificărH efectuate pe teren in data de 21 .08.2019 s-a constatat
că pe traseul Iucrărilor sau în vecinătatea acestuia nu există spaţii verzi, arbori sau
arbusti, lucrările fiind executate prin carosabiliasfalt.

Bd. Regia EIabeW nr 47, cod poştal 050013, sedor5, BuQJrei. Romia
TeI: 021.30555.00
htlpiNn.nv.pmbro

Nr.1755661 I 7072



În urma anahzărh documentaţiei depuse i a verificărflor din teren1 în

conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a

spaţHlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul

favorabil execuţiei Iucrării menţionate.

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de

toaletare, iar la flnalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială

Datorită faptuiui că Iucrările aferente se vor executa pe teren situat în Zone

protejate:95-PoIonă', prezentul aviz este valabil numai în prezenta avizului Ministerui

Culturii si Identitătii Nationale.

Prezentul aviz este emis in baza şi cu respectarea celor specificate în

Certificatul de Urbanism 11727489 din 16.05.2019 emis de Primăria Municipiului

Bucureşti împreună cu planul anexă.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiteńi acestui aviz,

aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia inainte de inceperea execuţiei lucrărfl.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrărü sunt răspunzători de realizarea

lucrărilor i de respectarea condiţiilor din prezentul aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va f] sancţionată conform

art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normeíor de

protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECŢORPBXECUTIV,
Simąďa-Marjna ĘQPA

‘ą[Ă
ţ jWMęiI

lntocmit,
Expert. Florentina POPESCU

Red:A.A.i 4ex.12t08.2019 - prezenlul aviz a fost postat po site-uI PMB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către:
SC ENG1E ROMANIA SA prin SC FAVEO CONSULTIG SRL
Prelungirea Ghencea nr. 25, cam 8, i 1Q sector 6

Spre ştiinţă:
PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii
Verzi
B-dul Metalurgŕei nr 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul cu adresa strada
Tudor Gociu nr. 23 0, sector 4, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată la RM.B. cu nr. 1761915/07.08.2019 şi la
Direcţia de Mediu cu nr. 7885/08.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „ Branşament de gaze naturale pentru imobUul cu adresa strada Tudor
Gociu nr. 23 0, sector 4", conform documentaţiei depuse (C.U. din
06.12.2018, a planurilor anexată şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificărü nr.

12.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul de traseu nr.
fl 24.06.2019 emis de Primar sector 4, avizul Ministerului Culturfl 11.04.2019,
contractul de vânzare cumpărare), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren
în data de 23.08.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de
5m, astfel:

• Pe servitutea de trecere perpendiculară pe str. Tudor Gociu ‚ cu subtraversarea
acesteia până Ia firida de alimentare a imobilului

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
Tn urma analizărU dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B.

Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului
cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modiflcare apărută ulterior emiterii prezentului
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia
Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul

Naţionale, deoarece este situate în Parcelarea Progresulaflată pe
Istorice. Poz.193

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de
acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp

Nr 1761915/7885 I 29. MJ& 2019

nr. 304/2009 privind
Bucureşti, vă facem

aviz, aveţi obligaţia

starea iniţială.
Culturii i ldentităţii
Lista Monumentelor

Bd. Rena Elisabeta nr 47, cod poştal O513, sedor5, Bucureşb, România



friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018
privind aprobarea Normeior pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia
Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului
Bucureti".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
conform ań. 4, Iit, b din Anexa 1 ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normeie de protecţie
a spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona- ariana POPA

0)
!ntocmit:

Exp. Florentina POPESCU

-1

26. AU6. îüi

Red:PF,/Sex.-26.O8.2019 - prezentul aviz a fast postat pe site-uI PMB
pe daia de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

19. M6. 2019

Către : Străulesti Lac AIfa SA
(solicită ridicarea avizului de Ia registratura PMB)

SC APA NOVA SA
Str. Tunari nr 60 A, clădirea Stefan ceI Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1

Referitor Ia lucrarea: Branşament de apă .şi potabilă, branament de incendiu i racord
de canalizare a ansamblului de Iocuinţe situat pe şos. ChitUei 242D"

Referitor Ia cererea dvs., inregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1760593101.08.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 7694/02.08.2019 „Branament de apă potabflă, branament de
incendiu $ record de canaüzare a ansamblului de Iocuinţe situate pe şOS Chitilei 242 D",vă
vă comunicăm următoarele:

Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism 3" din
19.03.2019 emis de Primăria Sectowlui 1 Bucureşti împreună cu planurile anexă, Contract
de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. ‚ Memoriu Justificativ, Aviz
emis de către Administraţia Străzilor Bucureti nr. Clasarea notificărü

9 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucuresti, avizele
individuale emise de administratorü reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă)
Iucrarea constă in:

1. Realizare branament de apă cu diametrul Dn 100 mm cu o Iungime de 8m,
aceasta se va racordara Ia conducta publică existentă pe os. Chitilei (De 180 mm)

în căminul de branament proiectat, amplasat în incinta imobilului, Ia max. 2m de
Iimita de proprietate.

2. Realizare racord de canalizare cu o lungime de 7m, care va colecta i evacua
apele uzate în conducta publică de canalizare existentă, ce subtraversează
os. Chitilei i descarcă în colectorul existent Dn 240cm. In trotuarul din partea
opusă a imobilului, se va amplasa un cămin de inspecţie nou urmând ca acesta să
devină componentă a reţelei publice de canalizare.

lźI

Nr. 176059317694/
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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 execuţiei Iucrării menţionate.

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrisare sau de

toaletare, iar Ia finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială

Prezentul aviz este emis in baza şi cu respectarea celor specificate în

Gertificatul de Urbanism 96/14TEIDD/C/8993" din 19.03.2019 emis de Primăria

Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planurile anexă.
La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv

plantare iarbă/gazon.
Este interzisă reducerea suprafeţ&or de spaţiu verde prin betonarea

platbandelor/pastilelor/alveolelorisuprafetelor de spaţiu verde.
Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz,

aveţi obligaţia solicitărU revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei IucrărU.
Beneficiarul, respectiv executantul Iucrărfl sunt răspunzători de realizarea

Iucrărilor i de respectarea condiţülor din prezentul aviz.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform

arŁ4, Iit. b) din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normeior de

protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR E CUTIV,
Simona

iG) r

Întocmit
Exp. F/orentina POPESCU

Red:AAflex-2.O8.2019 - prezentuí avíz a fost pastat pe site-uí PMB
pe data de
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1,' PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

29. AUG. 2Ü19

SC GINJCON SRL
Str. Modestiei nr. 62, sector 1
pentru SC Engie SA

Spre ştiinţă:
• ADP Sector 1 - B-dul Po!igrafiei nr 4, sector 1

Referitor la Iucrarea: „ Branament gaze naturale în strada Aleea Meteorologiei
B, Sector 1, Bucuresti

Referitor Ia cererea dvs., inregistrată Ia P.M.B. cu nr 1748493/21.06.2019 şi la
Direcţia de Mediu cu nr. 6051/24.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrărfl: „Bransament gaze naturale în strada Aleea Meteorologiei nr 26B,
Sector 1, Bucuresti", conform documentaţiei depuse (C.U. din 21.06.2019, a
planurilor anexate şi Memoriului tehnic1 Clasarea Notificării 124.04.2019 emisă
de Agenţia pentru Protecţśa Mediului Bucure$i, PIan de coordonare reţele ediHtare I
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de
Administraţia Străzilor ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe
teren în data de 24.06.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa, pe o Iungime de
4,5m, astfel:

• Realizare bransament de gaze naturale nou, din pobetilenă Dn32mm, având
Iungimea de 4,5m, Iăţimea săpăturii de 0,40m. Traseul de pozare a
branamentuIui propus va fI realizat prin carosabil i trotuar, Ia Iimita dreapta a
imobilului alimentat. Racordarea se va face din conducta existentă in Aleea
Meteorologiei. ( drumul de acces/servitute)

fl
• Urmare a veriflcărfl efectuate pe teren in data de 09.05.2019 s-a constatat că pe

traseul Iucrărilor sau în vecinătatea acestuia nu există spaţii verzi, arbori sau
arbuti, Iucrările fiind executate prin carosabil/asfalt.

În urma analízărü dosarului, în conformitate cu 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obhgaţia
solicitărü revizuirii acestuia inainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială,
inclusiv plantare iarbălgazon.

Bd. Rega Eisabela rv, 47, cod poştal 050013. sectors, Bucumşti. Romiia

TeI; 021305.55.00
httpJhvwą.pmb.ro
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Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fl sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie

a spaţiiior verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau

toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona..Mpr/ana POPA

w
J

26. AU& 2013

Întocmit:
Expert Florentina Popescu

Red:A.A./3ex.-2O8.2O1g - prezentul aviz a fost postat ps stte-uI PMB
• pe data de

Bd. Rega EIabeta rwt 47, cod pcştal O5®13, sed&5, Eucureşti, Roniia

TeI: 021.30555.00
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂTRE,
E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A

Spre ştiinţă:

ADP Sector 1 - B-dul Poligraflei nr. 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: “Alimentare cu energie electrică prin branament subteran" a
imobilului din Bucuresti Intrarea Tudor Stefan sector 1"

Ca urmare a cererii depuse de E-Distribuţie Muntenia SA prin împuternicit
Florentina Tănase, înregistrată ia P.M.B. cu nr.1754576/11.07.2019 şi la Direcţia de
Mediu cu nr.6917/12.07.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea
iucrărfl: “Alimentare cu energie eiectrică prin branament subteran" a imobilului din
Bucureti, Intrarea Tudor Stefan nr. 46, sector 1", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Cer[ificat de Urbanism
nr.142/3TEIDDŰ/10612 din 12.04.2019, emis de Primăria Sectorului 1 împreună cu
planrile anexă, Memoriu tehnic, Pian de Coordonare reţele, Aviz Comisia Tehnică De
Circulaţie nr.4105/5740/22.04.2019, Contract de vânzare cu încheiere de autentificare
nr 632 de notar public Bănuţă Georgeta, Aviz de traseu ADP Sector 1
nr.08413/23.05.2019, Clasarea notificării nr 12654/04.06.2019 emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bucuresti, ‚ avize individuale ale administratorii reţelelor tehnico
edilitare), Iucrarea constă în

- racordare bransament subteran nou trifazat în cablu 3x10+ 6 C ‚ L lBm,
din LEA, ampiasat Ia Iimita de proprietate, proprietate cu acces direct din domeniul
public.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 18.07.2019 s-a constatat
că pe traseul lucrărilor sau în vecinătatea acestuia nu există spaţii verzi1 arbori sau
arbu$i, iucrăriie fiind executate prin carosabiilasfalt.

În urma analizării documentaţiei depuse i a verificării 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.

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de đefrisare sau de
toaletare, iar Ia finalizarea Iucrăriior aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

LeiiI

Nr. 1754576 /6917/..
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Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în
Ceńificatul de Urbanism nr 142/3TEIDDŰ/10612 din 12.04.2019, emis de Primăria
Sectorului 1 împreună cu planuriIe anexă - vizate spre neschimbare.

Pentru orice mod ificare apărută în traseul Iucrărfl ulterior emiterii acestui aviz,
aveţi obligaţia soflcitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărfl.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform
art4, 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-1 ąriana POPA

intocmit,
Exped Parasca Roxana

Jţľot2o

2 E AUG

Red:A.A../ 3exj20.O8.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB.
http:lpmbroiinstitutiiJrimariaidirectii/directia medíWavíze arbori in consultare/pvizę arboń in consultare.php
pe data de

.LMĄ
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1752116. 176512616644, 9400/ G aSp 201s

Către DI. i solicită ridicarea exemplarului de Ia
registratura PMB

SC AVI PROD GRUP SRL
Str Ghiocei nr 11, sector 2

Spre ştiinţă:

n

• ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşament gaze naturale pe strada Nazarcea ‚ sector 1,
Bucureşti

Referitor Ia cererile dvs., înregistrate la P.M.B. cu nr. 11752116/04.07.2019,
1765126/20.08.2019, şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6644/05.072019, 9400/21.082019,
prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării: „ Branşament gaze
naturale pe strada Nazarcea nr. 35, sector 1, Bucure şti", conform documentaţiei
depuse (C.U. nr. 1SOÍ7TRIDD/N/11641 din 16.04.2019, a planurilor anexate şi
Memoriului tehnic, Clasarea Notiflcării nr. 37.05.2019 emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele
edilitare, aviz de traseu nr. 37.05.2019 emis de ADP sector 1,extras de carte
funciară nr /31.05.2019), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren
în data de 01.05.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, în carosabil şi
trotuar pe care există plantbanda de aliniament.

In timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime
faţă de axul pomilor fructiferi de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele
edilitare subterane. Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul pomiior fructiferi din vecinătatea traseului lucrărH,
săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren
care să nu distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor
constwctorul va Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea
pămăntului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor
arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

Tn cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" in scopul menţinerii
distanţei faţă de pomü fructifeń din vecinătatea sa şi in timpul execuţiei poate fi secţionat
sistemul radicular aI acestora, defrişarea pomilor fructiferi în cauză se va efectua numai
după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii
meteo nefavorabile.

Bd. Reina Eíisabeta nr 47. ccd 00siaI 050013. sedor 5. Bucures. Románia I I



Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea

ucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor pomi fructifer aflaţi în apropierea

traseului Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea

contravalorii eventuale(or prejudicii produse prin prăbuşirea acestora

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat

aI execuţiei Iucrărilor menţionate.
Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia ađucerii terenului Ia starea iniţială.

Conform articolului 5, Iitera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările

ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoaneie fizice şi

persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor

verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin

betonarea platbandelorlpastilelor/alveolelorlspaţiu verde.

ln perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de

acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţflle de Iucru pe timp

friguros, conform cetor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB nr. 220/1904.2018 privind

aprobarea ‘Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia lucrărilor de

infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normeie de protecţie a spaţiilor verzi de pe

teritoriul Municipiului Bucureşti, art4, Iit.b.
Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau

toaletare.
Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrărfl

i pentru respectarea condiţiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Sîmona-Maria a POPA

!ntocmit:
Exp. Florentina POPESCU

yr

2D
ReďP.F.flex.-26O8.2O19 prezentul aviz a fost postat pa site-uI PMB

pe data de

OÂ Onn;n Cňh&2 nr 47 nwl ryiçtt fl5&313 sedor 5. Đucureş&. Rornănka —



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

CĂTRE,
S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.
Strada Ghiocei nr. 11, sector 2, Bucuresti

depuse de S.C AVIPROD S.R.L, înregistrată Ia P.M.B. cu
Direcţia de Mediu cu nr. 6108/2506.2019, prin care se
speciaitate privind executarea tucrărfl; “ Branament de
situat În Bucureti, str. Ion Maiorescu, nr. 35, corp A, sector

Tn execuţia Iucrărilor se vor respecta următoarele condiţU:

I tII

Nr. 1748991 161081 ‘.tt1f 1019

SECTOR 2

situat în

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 2
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
os. Electronicü nr44, sector 2, Bucuresti

Referitor Ja Iucrarea: ‘Branament de gaze naturale pentru imobiIuI
Bucuresti, str Ion Maiorescu, • corp A, sector 2"

Ca urmare a cererii
nr.1748991/24.06.2019 şi Ia
solicită emiterea avizuui de
gaze naturale pentru imobilul
2' vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certif]cat de Urbanism nr.54/7"M" din
19.03.2019 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract
de vânzare-cumpărare ‚ Memoriu tehnic, Acord de acces
r /14.03.2018 emis de Distrigaz Sud Reţele, Aviz de traseu nr.

)5.04.2019 emis de Consiiiul Local Bucuresti Sector 2 — ADP S2, Clasarea
notificării r .04.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti,
avizele individuale emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare
în zonă) Iucrarea constă în

- realizare branament de gaze naturale nou din PE 100 SDR 11, Dn 32mm, cu
Iungimea de 12m si a postului de reglare-măsurare aferent. BranamentuI de gaze
propus va fĺ racordat Ia conducta de gaze naturale DnllO mm, existentă în carosabilul
din str. Ion Maiorescu. Traseul de pozare a branamentuIui propus va fi realizat prin
carosabil i trotuar, în dreptul limitei de proprietate stânga a imobilului alimentat.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 28.08.2019 s-a constatat
că pe trotuarul aferent imobilului cu nr.35 din str. Ion Maiorescu există un ex. Fraxinus
sp. (frasin) cu diametrul trunchiului de 20 cm i h=7m

Tn urma analizării documentaţiei depuse i a
conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304I2009 privind aprobarea
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem
condiţionat execuţiei Iucrării menţionate.

verificărilor din teren, în
Normelor de protecţie a

cunoscut avizul favorabil

Bd. Redna Eiisabeta rw. 47. cad nosta] 050013 se*w 5 Rirj ‚rpçh Pvnn



- În proximitatea arborelui menţionat1 săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul

rađicular aI rnaterialului denđrologic.
- In timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului

dendrologic prin menţinerea distanţeí săpături(or (executate manual) la ceI puţin 1,0 -1,5
m faţă de arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de
amplasare;

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor
materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din
dotare.

Tn cazul in care nu sunt respectate condiţhle menţionate, nu suntem răspunzători

de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic, Dacă Ia
verificările ulterioare (12 Iuni de Ia finalizarea IucrărU) se constată uscarea sau prăbuşirea
materialului dendrologic aflat pe traseul Iucrărfl, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor

uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea
acestora.

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 secţionărh acestuia, defrişarea materialului
dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza
unei solicitări punctuale (defriare care va impüca plantarea de material dendrologic în
compensare).

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de

toaletare, iar Ia finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială i
refacerea platbandei de spaţiu verde afectată de lucrări.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în
Certificatul de Urbanism nr. 54fl"M" din 19.032019 emis de Primăria Sectorului 2
Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrărfl ulterior emiterii acestui aviz,
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărfl.

Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării sunt răspunzători de realizarea

Iucrărilor ş de respectarea condiţiilor din prezentul aviz. Nerespectarea condiţfllor din
aviz atrage anularea acestuia.

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. 30412009 privind aprobarea Normelor de
protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an đe la data emiterii.

DIRECTQR
Simona-MnazRĐI%

Exped FIo OPEscu /30.08.20(9

DZ cro ‘019
Red:AAJ 4ex - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB .
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Nr. 1751471 16544!

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

OiL SF 2019

sector 2,

SC APA NOVA SA
Str Tunari nr 60 A, clădirea tefan ceI Mare, eĹ 6-9, sector 2

Spre ştiinţă:
ADM1NISTRAŢIA STRĂZILQR BUCURETI
Strada Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1, Bucureti

Referitor Ia Iucrarea: Racord de canal pentru imobilul din strada Peri
Bucuresti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1751471/02.07.2019 şi Ia Direcţia de

• reahzare racord de canalizare executat din tuburi PVC 160x4,7 mm SN8 cu iungimea
de Bm, cu Iegare ia reţeaua publică de canalizare DnSO cm exístentă în str. Peris, până
Ia Iimita dreaptă a proprietăţii situate ia nr.

• Pe traseui iucrăriior sau în proximitatea
Execuţia Iucrărü se va efectua in anţ
numerelor pare.

În urma analizării dosarului, in conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 30412009 privind Normele de
protecţie a spaţhlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul
favorabii execuţiei Iucrăriior menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obhgaţia solicitării
revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finaiizarea Iucrăriior aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform

Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 30412009, privind Normele de protecţie a spaţhlor verzi
teritoriul Municipiuiui Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută iucrări de defrişare sau toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabiiitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTJ)Jrr
Simona-Mariana 99r •

!ntocmit:
it: IĹ1r Exp. Florentina POPESCU /C. oaag

Red:AAJ3ex- prezeniuň J%tat pite-uI PMB

p6 data de

Mediu cu nr 6544103.07.2019, prin care
Racord de canaI pentru imobilul din
documentaţiei depuse (C.U.
tehnic, Clasarea Notificării
Bucureşti, Avizele/acordurile individuale
Administraţia Străziior Bucureti r
cu ) ‚vă comunicăm
26.08.2019, s-a constatat că Iucrarea se

solicitaţi avizul de specialitate privind executarea iucrării:,,
strada Pedş nr. 18A, sector 2, Bucuresti «‚ conform

din 12.11.2016, a planurilor anexate şi Memoriuiui
.03.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

aie deţinătorilor de reţele edibtare, aviz de traseu emis de
125.06.2019, contract de vânzare cumpărare autentifĺcat

că, în urma verificării efectuate pe teren în data de
va executa pe o Iungime de 8m, astfel:

18A.
Iucrării nu există vegetaţie, arbori /arbuti.
deschis, prin carosabil i trotuarul aferent

art. 4,
de pe

Bd. Reqina EIişabeţa nr 47. cod poşIaI 050013. sedor 5. Bucurest Remânia
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1760401 I 7689 I O & $EJ? 2019

Către : &C. AVI PROD GROUP S.R.L i

Str. Ghiocei nr 11, sector 2

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicü nr. 44, sector 2

Referitor !a Iucrarea: “Branament gaze naturale pentru imobilui situat în
Bucuresti, str Giuseppe Garibaldi - Sector 2"

o
f Referitor ia cererea dvs., înregistrată ia P.M.B. cu nr. 1760401/01.08.2019 şi Ia

Direcţia de Mediu cu nr. 7686/02.08.2019, prin care solicitaţi avizui de specialitate privind
executarea iucrării: “Branament gaze naturale pentru imobiiui situat în Bucuresti,
str. Giuseppe Garibaldi nr.26C, Sector 2", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

118/5,,G' din 31 .05.2019, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Ciasarea NotificărU nr.

173576/21.06.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,

Avizeie/acorduriie individuaie ale deţinătorilor de reţeie edilitare, aviz emis de ADP

sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 06.09.2019,

s-a constatat că (ucrarea se va executa subteran, pe o iungime de 7m, astfei:

• reaiizare branament de gaze naturaie nou, individuai din PE 100 SDR 11, Dn

32mm, cu iungimea de 7m i a postuiui de regiare-măsurare aferent. Branamentui de

gaze propus va fi racordat ia conducta de gaze existentă în carosabiiui din

str. Giuseppe Garibaidi. Traseui de pozare a branamentuiui propus va ti realizat prin

traversarea carosabilului şÍ a trotuarului str. G. Garibaldi, până la O,5m đe timita din
dreapta.

• pe traseui iucrăriior sau în vecinătatea acestuia nu există spaţii verzi, arbori sau

arbuti, lucrăriie fiind executate prin carosabii/asfalt.

Tn urma anaiizărU dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normeie de protecţie a spaţiiior verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem

cunoscut avizui favorabii execuţiei iucrăriior menţionate.

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de

toaletare, iar ia finalizarea iucrărilor aveţi obiigaţia aducerii terenului ia starea iniţiaiă.

Pentru orice modificare apărută uiterior emiterii prezentuiui aviz, aveţi obligaţia

sohcitărü revizuirU acestuia înainte de inceperea execuţiei iucrăriior.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de speciaiitate va fi sancţionată
conform art 4, ht, b din Anexa 1 ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normeie de protecţie

a spaţüior verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Bd. Regina Disabeta nr 47, c poştaIO500la. seor5, Bucumşti, Románia I S iI



Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau

toaletare.
Prezentul aviz are termen đe valabilitate i an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona- ari na POPA

! Întocmit:
ExţiRoxanaPARASCA

(

r

Red:AAi4ex,- 09.09.2019 - prezentul aÍz a fost postal pe site-uI PMB
• pe data de

Bd. Regina Etisabeta nr. 47, ccd poştal 050013, sector 5, Ruaireşf, România I
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Ü 9. SE 2019

Către: E-DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A
(prin Claudiu Năstase, solicită ridicare de Ia registratură)

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: ‘Extindere reţea electrică pentru alimentarea cu energie

electflcă a ansamblului rezidenual dín Municipiul Bucuresti, Sector 4, Strada
Dumbrăveti nr.27A"

(
Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1762224/07.08.2019 şi ia

Direcţia de Mediu cu nr. 7887/08.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind

executarea Iucrării: „Extindere reţea electrică pentru alimentarea cu energie electdcă a
ansamblului rezidenţial din Municipiul BucuretĄ Sector 4, Strada Dumbrăveti nr.27A",
conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 420R/1726152 din 04.06.2019, a planurilor

anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificărfl nr. 14989/15.07.2019 emisă de Agenţia

pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Pian de coordonare reţele), vă comunicăm că, în

urma verifîcării efectuate pe teren în data de 06.09.2019, s-a constatat că Iucrarea se va

executa pe o Iungime de 305m, astfel:

• Relizare extindere reţea de energie electrică din PT 5082 existent Ia intersecţia str
Pechiu Ion cu os. Soseaua Berceni, pe un traseu ce stăbate trotuarui numereior

impare aI os. Berceni subtraversând str. Dumbrăveti i trotuarul numerelor
impare, continuând prin trotuar până Ia noul FDCP amplasat în incintata imobilului

( aiimentat de Ia nr. 27A, Ia Iimita din stânga a proprietăţii.

• Pe traseul Iucrărilor s-a constatat existenţa unui arbore, FaIs Oţetar (ailanthus

altissima), pe troruarul numereior impare aI str Dumbrăvefl, Iipit de gardul
imobilului de Ia nr. 3A.
Tn timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime

faţă de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele ediliiare

subterane, Condiţii de amplasare.
Menţionăm faptul că, in dreptul arborelui din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura

se va executa manuai sau utilizând o tehnoiogie adaptată condiţiilor din teren care să nu

distrugă sistemul radicular aI materialuiui dendrologic. În timpul Iucrărilor constructorui va

Iua măsuri de protejare a materialului dendroiogic, se va evita depunerea pământului sau

altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin

manevrarea utilajelor din dotare.

i1e iI

Nr. 176222417887/

Bd. Regina Bisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sedor 5, BucureşU, Romána



Tn cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi"modelată" în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborele din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fl secţionat
sistemul radicular aI acestuia, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după
obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţit
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în apropierea traseului
Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat
aI execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor. (

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Conform articolului 5, Iitera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modifĺcările şi completările
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fîzice şi
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor
verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin
betonarea platbandelor/pastilelorlalveolelorlspaţiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va f] sancţionată
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, Iit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau

toaletare.

Beneficiarul, respectiv executantul Iucrărfl, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării
i pentru respectarea condiţiilor din aviz.

(
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii ęi este valabil

numai însoţit đe avizul Direcţiei Gospodărire Locală sector 4.

DIRECTOR EXECUTIV,
Sîmon - POPA

Întocmît:
ExRoxanaPARASCA

Red:A:A.I4ex.- O9.09201g - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
pe data de

Bd. Regina Sisabeta nr 47, ccd poştal 050013. sector 5. Buoureşt, Románia .tđ'%. I



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

11. SEP 20)9

Către : CENTRAL DISTRICT 4 ELEMENTE — prin dI. — solicită
ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1
PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public
Intrarea Qdobeti nr. 5-7, sector 3

Referitor Ia Iucrarea: Devierea reţelei de can&izare, extinderea reţelei publice de apă
potabilă $ canalizare pe str Fizicienilor $ pe Aleea Fizicienflor până în dreptul
imobilului cu nr pe Aleea Fizicienilor sector 3, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1748500/21.06.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 6054/24.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Devierea reţelei de canalizare, extinderea reţelei publice de apă
potabilă i canalizare pe str Fizicienflor I pe Aleea Fizicienflor până în dreptul imobflului
cu nr. 1 pe Aleea FizicienUor, sector 3", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea
Notificării nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de
Administraţia Străzilor ęi PS 3), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în
data de 07.08.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de
190m (lOOm conducta de apă + 90m conducta de canalizare), astfel:

extinderea reţelei publice de canalizare i racordul de canalizare RC2 se execută
pe str. Fizicienilor de Ia aproximativ 5m faţă de Iimita din partea stângă a Iimitei de
proprietate, prin trotuar, carosabil ş scoarul central (spaţiu verde amenajat) i se va
descărca în canalizarea ov. 60/9Ocm existentă în carosabilul str. Fizicienilor, în
apropierea intersecţiei cu str. Istriei.

• devierea canalului existent pe amplasament ov. 60/9Ocm i racordul de canalizare
RC2 se execută de Ia aproximativ lOm faţă de Iimita din partea dreaptă a Iimitei de
proprietate prin carosabilul Aleii Fizicienilor, cu conductă de canalizare ov.
70/lOScm i se va descărca în canalizarea ov. 60/9Ocm existentă în carosabilul
Aleii Fizicienilor.

• extinderea reţelei publice de alimentare cu apă ş branamentuI de apă potabilă se
execute de Ia aproximativ 6m faţă de Iimita din partea dreaptă a propietăţii, prin
carosabilul, aleea pietonală, miniparc, parcarea din Aleea Fizicienilor i se va
descărca în conducta Dn lBOmm PEID existentă în carosabilul Aleii Fizicienilor.

• fără afectarea vegetaţiei existente în miniparcul şi a arborilor aflaţi în aliniament din
yecinătatea traseului Iucrării.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor

minime fată de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997
Reţele edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

IŹfl I

Nr. 1748500/6054ĺ
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Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrărü, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţülor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. În timpul Iucrărilor constructorul va
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
a)tor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

Tn cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi »modelată" în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborfl din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular aI acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
lucrărü, veţi avea obligaţia mnlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contrava)orü
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat
aI execuţiei lucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială,
inclusiv plantare iarbălgazon.

Conform articolului 5, Iitera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţHlor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările
utterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor
verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin
betonarea platbandelorlpastilelor/alveolelorlspaţiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, Iit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaletare.

Benef]ciarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia
Iucrării i pentru respectarea condiţiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.
RIĄ

DIRECŢ4ďĘXEĆI%IV,
Simo4rA4aŕ(p?a PGjA

Intocmit:
ExPqoaPARA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

— solicită

Nr 1750765 I 6423 ‘ fl SEIE' 2oi
Câtre : SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA - prin dI
ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligraflei nr. 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de energie electrică pentru imobflul situat pe Aleea
Meteorologiei nr. ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată ia P.M.B. cu nr. 175065/28.06.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 6423/01.07.2019, prin care solicitaţi avizuI de speciaiitate privind
executarea Iucrării: Branşament de energie electrică pentru imobilul situat pe Aleea
Meteorologiei nr. 26 E, sector 1, conform documentatiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memodului tehnic,
Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediuiui
Bucureşti, Avizele/acordurile individuale aie deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu
emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma veriflcării efectuate pe teren în data de
09.07.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de lm, astfel:

• din BMPT-uI existent la Iimita de proprietate a drumului de seMtute din Aleea
Meteorologiei, în interiorul drumului de servitute, Ia noul FDCP proiectat.

• fără afectarea vegetaţiei existente în vecinătatea BMPT-ului.
În timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime

faţă de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptui că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul lucrărilor constructowl va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

In cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular aI acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care in urma verificăriIor uiterioare (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 contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat

al execuţiei lucrărilor menţionate.
Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La flnalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţfllor verzi din intravilanul locafltăţilor, cu modifĺcările şí completările

ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi

persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor

verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin

betonarea platbanđelorlpastilelorlalveolelorlspaţiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe

teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, litb.
Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrisare sau

toaletare.
Beneficiarul, respectiv executantul lucrărfl, sunt răspunzători pentru execuţia lucrărfl

i pentru respectarea condiţiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia đata emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Marîapq POPA

!ntocmit:

‚ĺ44 Exp. Roxana PARASCA

(çfuJ

.C5sEp 1Üŕ3

Ređ:P.R,/3ex.-05.09.2019 - prezentuL aviz a fost pastat pe site-uI PMB
• pe dala đe
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

I 1. SEP 2*

Către : SC Best Electroproiect S.R.L. — solicită ridicarea exemplarului de Ia
registratura PMB
pentru SC E-Distńbuţie Muntenia SA

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligraflei nr. 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Extindere reţea electdcă pentru &imentarea cu energie electdcă a
imobUului cu adresa str. Renaterii nr. ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată ia P.M.B. cu nr. 1751611/02.07.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 6541/03.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea iucrării: »Extindere reţea electrică pentru alimentarea cu energie electńcă a
imobilului cu adresa str Renasterü nr 28, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U.
nr. ‚ a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea
Notiflcării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,
PIan de coordonare reţele ediiitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm
că, în urma veriflcării efectuate pe teren în data de 12.08.2019, s-a constatat că Iucrarea
se va executa subteran, pe o Iungime de 90m, astfel:

• din cutia de secţionare existentă în trotuarul str. Renasterii din dreptul imobilului cu
nr. 44, prin trotuarul nr. pare aI str Renasterii, până Ia Iimita din partea stângă a
proprietăţii.

• !ără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.
In timpui executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime

faţă de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 ReteIe edilitam
subterane. Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemui radicular aI materialului dendroiogic. În timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământuiui sau
altor materiale în jurul trunchiuiui arboriior şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" în scopul menţ(nerii
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular aI acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuaie.

Vă facem cunoscut că în cazui în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabiie.

Precizăm că în cazui în care în urma veriflcărilor ulterioare (24 luni de Ia finalizarea
Iucrăriior) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

Nr 1751611 /6541 I
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Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii

eventualelor prejudícii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat

aI execuţiei Iucrărilor menţionate.
Pentru orice modifîcare 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.
Conform articolului 5, Iitera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările

ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi

persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor

verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin

betonarea platbandelorlpastilelorlalveolelor/spaliu verde.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, arŁ4, Iit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau
toaletare.

Beneficiarul, respectiv executantul Iucrărh, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrărh

i pentru respectarea condiţiilor din aviz.
Prezentul aviz are termen đe valabilitate 1 an de Ia data emiterii i este valabil

numai însoţit de avizul Ministerul Culturii i Identităţii Naţionale.

Întocmit
Exp. Roxana PARASCA

‚ O a SFp 2Đ;g

Ređ:P.RJ3ex.-05.092019 - prezenlul aviz a fost postat pe site-uI PMB
pe daia đe

IaiI

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-MarianaPQPA
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

1 1 SEP 2Oi
Către : D-na

— prin d-na
— solicită ridicareaexemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-duĺ Poligraŕiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de energie electrică pentru imobflul situat pestr Curtioara nr ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1752641/05.07.2019 şi laDirecţia de Mediu cu nr. 6716/08.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privindexecutarea Iucrării: Branşament de energie electńcă pentru imobiIuI situat pestr. Curtioara nr. 24, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.
a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, ClasareaNotificărü nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,Plan de coordonare reţele edilitare / Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor dereţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificăriiefectuate pe teren în data de 04.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executasubteran, pe o lungime de 18m, astfel:

• din stâlpul existent în trotuarul str. Curtisoara, în dreptul imobilului alimentat, printrotuarul nr. pare at str. Cutisoara, până la aproximativ 5m faţă de limita din parteadreaptă a proprietăţii.
• !ără afectarea vegetaţiei eîxistente în platbandă din vecinătatea traseului lucrării.In timpul executării acestei Iucrări aveţi obiigaţia respectării distanţelor minimefaţă de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţeie ediiitaresubterane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpăturase va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nudistrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. ĺn timpul lucrărilor constructorul valua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sauałtor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prinmanevrarea utilajelor din dotare.
Tn cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" în scopul menţineriidistanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemulradicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinereaunui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.
Vă facem cunoscut că în cazul in care este secţionat sistemul radicular aImetarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţiimeteo nefavorabile.
Precizăm că in cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarealucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseuluilucrării, veţi avea obligaţia înłocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravaloriieventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

r i n

Nr. 1752641 167161
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat

aI execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Conform articolului 5, Iitera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravi?anul Iocalităţilor, cu modificările şi completăriie

ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fîzice şi

persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor

verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin

betonarea platbandelorípastilelor/alveolelor/spaţiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe

teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau

toaletare.
Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrărfl

i pentru respectarea condiţiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Maria a POPA

întocmit:
Exp.RoxanaPARASCA

Red:P.R.I3ex.-05.09.2019 - prezenlul aviz a fast postai pe ste-uf PMB
pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

11. SE lU1

Către : SC Best Electroproiect S.R.L. — solicită ridicarea exemplarului de Ia
registratura PMB
pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1
ADP Sector 1 - B-dul Poĺigraflei nr. 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de apă potabUă i racord de canalizare pentru
imobUul situat pe str. Coralilor nr ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1753216108.072019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 6755/09.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de apă potabflă i racord de canalizare pentru imobÜul
situat pe str. Corahíor nr. 93 A, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea
NotificărU nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz emis de
Administraţia Străzilor i ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe
teren în data de 12.08.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o
Iungime de 12m bransament + 19m racord, astfel:

• din conductele existente în carosabilul str Coralilor i str Tudor Mehedinţeanu,
perpendicular, până Ia aproximativ 3m i 6m faţă de Iimita din partea dreaptă a
proprietăţh.

• fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă.
ĺn timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime

faţă de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţeie edilitare
subterane. Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că1 in dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţšilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor 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, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

I:%
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Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea

lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirfl exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii

eventuale!or prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.
Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat

aI execuţiei Iucrărilor menţionate.
Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.
La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia ađucerii terenului Ia starea iniţială,

inclusiv plantare iarbălgazon.
Conform articolului 5, Iitera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţülor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor
verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin
betonarea platbandelorlpastilelor/alveolelorlspaţiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, art4, Iit.b.

Manţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaletare.

Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării
si pentru respectarea condiţfllor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariqn POPA

Intocmit:
Exp. Roxana PARASCA

1t
(q DlECT:A
L DF: MCóILj

O5.SEE1WS
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
I DWecţia de Mediu

1,1 SEP 2019
Către:SCGENERALCOMSA
Str. Tohani nr 2, bL 33, sc. 3, eL 5, ap. 111, sector 4

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligraflei nr 4, sector 1

Referitor Ja Jucrarea: Mutare branşament de apă potabilă Ia imobflulul din str GeorgeVraca nr. ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., inregistrată ia P.M.B. cu nr. 1756365/18.07.2019 şi IaDirecţia de Mediu cu nr. 7197/19.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privindexecutarea Iucrării: „Mutare branşament de apă potabilă Ia imobflulul din str GeorgeVraca nr 8, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.
a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,Avizeie/acorduriie individuale ale deţinătorilor de reţele ediląare, aviz de traseu emis deADP sector 1, avizul Ministerului Culturii nr. )‘ vă comunicăm că, înurma verificării efectuate pe teren în data de 04.09.2019, s-a constatat că Iucrarea se vaexecuta subteran, pe o lungime de 7m, astfel:

• din conductă existentă în carosabilul str. George Vraca, perpendicular, până Iaaproximativ 14m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii.
• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B.Normeie de protecţie a spaţflior verzi de pe teritoriul Municipiuluicunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.
Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentuiuisolicitărfl revizuirü acestuia înainte de începerea execuţiei iucrărilor.
La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia ađucerii terenului Ia
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionatăconform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 30412009, privind Normele de protecţiea spaţiilor verzi de pe teritoriu( Municipiului Bucureşti.
Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sautoaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia đata emiterii.

Ređ:P.R./3ex.-O5.09.2019 - prezeniuiiiżfost postal pe site-uI PMB

pe dala đe
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Nr. 175636517197/

oc

nr. 304/2009 privind
Bucureşti, vă facem

aviz, aveţi obligaţia

starea iniţială.

DIRECTOR EXECU
Simona-Mariana F

Întocmit:
ĘfRASCA
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tl.
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1756814/7242/ 1i 5Q 2Ojg
Către SC MARSIL1A VERIS SRL — prin dI.
exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de apă potabUă i racord de canalizare pentru
imobflu/ situat pe os. Fundeni nr sector Z Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1756814/19.07.2019 şi la
Direcţia de Mediu cu nr. 7242/22.07.2019, prin care soiicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de apă potabflă i racord de canaĺizare pentru imobiIuI
situat pe os. Fundeni nr. 250 C, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

• a pianurilor anexate şi Memoriului tehnic, Ciasarea Notiflcărfl nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediuiui Bucureşti,

Avizele/acorduriie individuale aie deţinătoriior de reţele edilitare, aviz de traseu emis de
Administraţia Străziior), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de
07.08.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 5m
branament + 7m racord, astfei:

• din conductele existente în carosabiiul os. Fundeni, perpendicuiar, până ia
aproximativ 2m faţă de Iimita din partea dreaptă şi aproximativ 2m faţă de Iimita
din partea stângă.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţiiior verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem
cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială,.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform ar[. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXEGJJT&
Simona-MariąőÔk.

Red:P.R/3ex.-0309.201 9'tp źéłtI a iz a ĺost posiat pe sile-uI PMB

pe đata de

Bd. Reaina Elişabeta nr 47. ced r,ostal 050013 sednr 5 unwpçIi RrwnĄn

— solicită ridicarea

Întocmit:
EjaaPARASCA
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

11. ZOW

Către : SC TOP IMOINVEST SRL
Str Ion Slătineanu nr. 21, sector 1

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1
ADP Sector 2 - Şos. Eiectronícii nr. 44, sector 2

Referitor Ia Iucrarea: Aĺimentarea cu energie electńcă a imobÜului situat pe str Ţepe.ş
Vodă nr ‚ sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1757138/22.07.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr 7282/23.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea lucrării: Alimentarea cu energie electrică a imobflului situat pe str Ţepe Vodă
nr 66-72, sector Z conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a
planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notiflcării nr, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor
de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor, avizul favorabil emis de
ADP sector 2), vă comunicăm că, in urma verificării efectuate pe teren în data de
04.09.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 52m,
astfel:

s din PTS 637 existent în parculeţ, prin parculeţ, subtraversează str. Ţepe Vodă,
continuă prin trotuarul nr. pare aI str. Tepe Vodă, până Ia aproximativ 1 m faţă de
limita din partea dreaptă a proprietăţU.

• fără afectarea vegetaţiei existente în parculeţ, spaţiu aerisit.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime

faţă de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reztele edilitare
subterane. Condiţii de ampiasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului IucrărU, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic, In timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
aitor materiale în jurui trunchiuiui arboriior şi rănirealruperea ramurilor arborilor 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, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Nr. 1757138/7282/
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Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea

Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şí suportarea contravalorii

eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat
aI execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La flnalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială,
inclusiv plantare iarbălgazon.

Conform ar[icolului 5, Iitera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţUlor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modiflcările şi completările
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor
verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin
betonarea pIatbandeIorIpastiIelorIaIveoIeIor/spaiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, Iit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaletare.

Beneflciarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării
i pentru respectarea condiţülor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ja data emiterii.

D(RECTOR
Simona-M

Întocmit
jxanaPRASCA

Ü5.SEp 2ü
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

1t SEp 20)ç
Către : SC Best Electroproiect S.R.L. — solicită ridicarea exemplarului de Ia
registratura PMB
pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligraflei nr. 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de energie &ectńcă pentru imobflul situat pe
str, Petru i Pavel nr. ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1758926/26.07.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr 7483/29.07.2019, prin care soiicitaţi avizui de speciaiitate privind
executarea Iucrării: Branşament de energie &ectrică pentru imobilul situat pe str Petru şi
Pavel nr. 42, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediuiui Bucureşti1

Avizele/acordurile individuale ale deţinătoriior de reţele edilitare, aviz de traseu emis de
ADP sector 1). vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de
12.08.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de lOm,
astfel:

• din LEA JT existent in trotuarul str, Petru i Pavel, în dreptul imobiIuiui cu nr 31,
subtraversează str, Petru si Pavei, până ia aproximativ 5m faţă de Iimita din partea
dreaptă a proprietăţii.

• fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţeior minime

faţă de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţeíe ediĺitare
sub terane. Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendroiogic. În timpul Iucrărilor constructorul va
iua măsuri de protejare a materialului dendroiogic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arboriior prin
manevrarea utiiajeior 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 sistemui
radicular aI acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea
unui aviz de speciaiitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că in cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metariaiului dendroiogic sunteţi răspunzători de eventuaieie pagube produse ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de ia finalizarea
iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

Nr. 1758926/74831
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Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirh exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii

eventualelor prejudicfl produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat

aI execuţiei lucrărilor menţionate.
Pentru orice modificare 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,

inclusiv plantare iarbălgazon.
Conform articolului 5, Iitera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

admřnistrarea spaţíilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările

ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi

persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor

verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin

betonarea platbandelorlpastilelorlalveolelorlspaţiu verde.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate1 va fi sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe

teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.
Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrisare sau

toaletare.
Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării

i pentru respectarea condiţiilor din aviz.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOJŁEKECUTIV,
SimonpýNM)3OPA

(“ tEf] Întocmit
jRASCA

\a -

‘V 5. SEP 2619

Red;pR/3ex-0509.201g - prezentul aviz a fosi postat pe siIe-uI PMB
• pe data de
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‘‘ PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către : SC Best Electroproiect S.R.L. — solicită ridicarea exemplarului de Ia
registratura PMB
pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligraflei nr. 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobflului cu adresa str Mircea
Vulcănescu nr ‚ sector 1, Bucure$i

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1759256/29.07.2019 şi Ia
Direcţia de Medíu cu nr. 7504130.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: »Aümentare cu energie electrică a imobflului cu adresa str Mircea
Vulcănescu nr 75, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de

coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în
urma verificării efectuate pe teren în data de 12.08.2019, s-a constatat că Iucrarea se va
executa subteran, pe o iungime de 70m, astfei:

din PTS nr. 2536 existent în trotuarui str. Crisana, continuă prin trotuarul nr.
impare ai str. Crísana, apoi prin trotuarui nr. impare al str. Horaţiu, pänă ia flmita
din partea dreaptă a proprietăţii.

• În vecinătate nu există arbori plantaţi în aflniament.
ln urma anaiizării dosaruiui, în conformitate cu 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obiigaţia
solicitării revizuirii acestuia inainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, lit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normeie de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECf1V, %
Simona-Marianarťiů\t)

/

Red:P.R./3ex.-05.09.2019 . prezenlul aviz a fost poslat pe site-uI PMB
pe data de

Nr. 175925617504/

Întocmit:
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Meďu

1 L SEp 20fl
Către : SC Best Electroproíect S.R.L. — solicită ridicarea exemplarului de Iaregistratura PMB
pentru sc E-Distribuţie Muntenia SA

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1
Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6
Intrarea LL Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6

Referitor Ia Iucrarea: Alimentarea cu energie electdcă a imobflului situat pe Drumul ValeaFurcü nr. ‚ sector 6, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1759253/29.07.2019 şi laDirecţia de Mediu cu nr. 7505/30.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privindexecutarea lucrării: „Alimentarea cu energie electdcă a imobflului situat pe Drumul ValeaFurcü nr. 64, sector 6», conform documentaţiei depuse (C.U. nr.
a planurilor anexate şi Memoriu)ui tehnic, Clasarea Notificării nr.emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan decoordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor, aviz emis deADPDU sector 6), vă comunicăm că, în urma veriflcării efectuate pe teren în data de12.08.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 465m,astfeL

• din cutia de distíibuţie existentă în trotuarul Prelungirii Ghencea, pe partea nr. pare,subtraversează str. Ramura Jiului, continuă prin trotuarul nr. impare aI str. RamuraJiului, subtraversează Drumul Valea Furcii, apoi prin trotuarul nr pare aI DrumuluiValea Furcii, până Ia Iimita din partea dreaptă a proprietăţii.
• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.

In timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minimefaţă de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitaresubterane, Condiţii de amplasare.
Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpăturase va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nudistrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul Iucrărilor constructorul vaIua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului saualtor materiale în jurul trunchiuiui arborilor şi rănire&ruperea ramurilor arborilor prinmanevrarea utilajelor din dotare.
b cazul în care reţeaua de branşare nu poate fl “modelată" în scopul menţineriidistanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemulradicular aI acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinereaunui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

ctl'
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Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al

metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii

meteo nefavorabile.
Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de la finalizarea

Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţí în apropierea traseului

lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi supor[area contravalorii

eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorahil condiţionat

aI execuţiei Iucrărilor menţionate.
Pentru orice modiflcare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Conform artico)uIui 5, Iitera h, din Legea nr 24i2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modiflcările şi completările

ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi

persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor

verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin

betonarea platbandelorlpastilelorlalveolelorlspaUu verđe.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.CG.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe

teritoriul Municipiului Bucureşti, arŁ4, lit.b.
Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări đe đefrişare sau

toaletare.
Beneflciarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrărh

i pentru respectarea condiţiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an đe Ia data emiterii.

DIRECTOREYECUTIV,
Simon WŮh OPA

?
Întocmit

ExpRoxanaPARASCA

05SEP2QJQ

Red:P.R.I4ex.-05.O9.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂTRE S.C. ELECTROTEST S.R.L — prin dL
— soiicită

ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr 44, sector 2

Referitor Ia Iucrarea: “Bran.şament energie electflcă a imobHului situat pe
str Corăbeasca nr ‚ sector 2, Bucureti"

Referitor Ia cererea dvs., mnregistrată la P.M.B. cu nr. 1762176/07.08.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.7880/08.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Bransament energie electrică a imobilu!ui situat pe str Corăbeasca
nr 10, sector 2", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.
a planurilor anexate şi Memoriuiui tehnic, emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bucuresti, Avizelelacordurile individuale ale deţinătorilor de reţele
edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 2, avizui Ministerului CulturU nr.

)‘ vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de
28.08.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 7m, astfel:

• realizare branament electric subteran nou, tip intrare-ieire din cablul JT stradal
existent cu montarea firidei de distribuţie încastrată în perete fără depăsirea
faţadei.

• s-a constatat că Iucrarea se execută pe un traseu care străbate carosabiiul i
ľ-. trotuarul nr, pare din Str. Corăbeasca, iar în apropierea traseului există material

C dendrologic, 1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) e l5cm, h 5m, situat ia aprox.
0.3 m de viitoare firidă de distribuţie.
În timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime

faţă de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane. Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborelui din vecinătatea traseului Iucrărfl, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. În timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin
manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi"modelată" în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborele din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat

I I
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sistemul radicular aI acestuia, defrişarea arborelui în cauză se va efectua numai după

obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI

metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii

meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma veriflcărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea

lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat in apropierea traseului

Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirfl exemplarului uscat şi suportarea contravalorii

eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia.

Având in vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat

aI execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La fînalizarea Iucrărilor aveţ obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Conform articoluiui 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările

ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi

persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor

verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin

betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelorĺspatiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe

teritoriul Municipiului Bucureşti, art4, Iit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau

toaletare.

Beneflciarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrărfl

i pentru respectarea condiţiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIREC TORflD7LV,
SimonaM(Şa, oP'

(f !ntocmit:

& SEP 7019

Red:AAJ3ex.-0209.2019 prezentul aviz a ĺost postat pe site-uI PMB
• pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

it SEP 201'

Către : SC R&D QUALITY INSTAL GAZ SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia
registratura PMB

Spre ştiinţă: Ađministraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1

Reŕeňtor Ia Iucrarea: Devierea reţelei de distribuţie a gazelor naturaIe GN RP OL 04,
pozată aerian în dreptul imobilului cu nr. pe str. LinieĄ pe domeniul public, pozată
subteran în trotuarul str. Liniei în dreptul imobflului nr. ‚ cu conducta RP PE Dn
125mm, sector 6, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1762885/09.08.2019 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr. 8013/12.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executareaIucrării: „Devierea reţeĺei de distribuţie a gazelor naturale GN RP OL 04, pozată aerian în
dreptul imobfluĺui cu nr. 44 pe str. Liniei, pe domeniul public, pozată subteran în trotuarul str.
Liniei in dreptul imobflului nr. 44, cu conducta RP PE Dn 125mm, sector 6", conform
documentaţiei depuse (C.U. nr. a planurflor anexate şi
Memoriului tehnic, Clasarea Notificărfl nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia
Mediului Bucureşti, PIan de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuaie ale
deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm
că, in urma verificărh efectuate pe teren in data de 04.09.2019, s-a constatat că Iucrarea se va
executa subteran, pe o $ungime de 39m, astte:

• pe domeniul public, pe partea imobilelor cu nr. pare aI str. Liniei (drum de
pământJpietri), cu punctee de cupare în reţeaua existentă pe str. Cupolei i str.
Apostol Gh. Constantin.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
ln urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriui Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut
avizul favorabil execuţiei Iucrărflor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterü prezentului aviz, aveţi obligaţia
soicitărH revizuirfl acestuia înainte de începerea execuţiei iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi ohligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTJVr
Simona-Marianć#3$Ä8%

ĺ& “ Intocmit:

R./3ex.-0509.2019 - prezaft pĂI pe site-uI PMB

.

hUp:h.pmb.reĺinsIIIubUpnm&iJIrectIa_medIWavIzearbOn_IncOflsuItare/avIZearbOfl_Ifl_COflSUItare.PhP . pe dala de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1765214/9417; 1766704/9619; 1768213/9834 11, SEP 2üi

CĂTRE
D1.

Str. nr. ‚ B1. ‚ sc. ‚ ap. ‚ sector 6

Spre tiinţă:

Administratia Domeniului Public Sector 2
Şos. Elecíronicü nr. 44

(str. Smeurei nr. 11, sector 2)

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1765214/20.08.2019 i
la Direcţia de Mediu cu nr. 9417/21.08.2019, completată cu documentaţia înregistrată
la P.M.B. cu nr. 1766704/26108.2019, respectiv 1768213/29.08.2019 ş la Direcţia de
Mediu cu nr. 9619/27.08.2019 ş 9834/30.08.2019, prin care solicitaţi avizul de
specialitate privind executarea lucrării; „Alimentare cu energie electrică a imobilului
situat pe str. Smeurei nr. 1], sector 2' conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

din 27.05.2019, a planurilor anexate ş Memoriului tehnic, Clasarea
Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureti/AvizeIe/acorduń1e individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul
favorabil emis de ADP sector 2, ‚ vă comunicăm că, în urma veriflcării efectuate pe
teren în data de 04.09.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa snbteran din LEA
JT cu montare BMPT-25 A, amplasat la limita de proprietate cu domeniul public,
încastrat în gard, pe o lungime de lm, astfel:

• din stâlpul situat la aproximativ 1 ‚5m de stânga accesului în proprietatea de
la nr. 1 1 pe str. Smeurei, iar

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, întrucât lăţimea
trotuarelor nu permite plantaţie de aliniament.

In urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti,
vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrăńlor.

.aQĄ I (+1



La űnalizarea Iucrărilor aveţi ohligaţia adueerii terenului Ia starea
iniţială.

In perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit
de acordul administratorului domeniului public în care se speciűcă condiţiile de
lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr. 3 la HCGMB nr.
220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea,
coordonarea i execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de
pe teritoriul Municipiului Bucureti't.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va
sancţionată conform art. 4, lit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind
Normele dc protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrisare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate ĺ an de la data emiterii.

DIREC XECUflV,
siŢ1Ía PoPA

—:7
—2$yocnii

ExeWJfLCristina ENA CHE

V 5. SF1? 2Q

Red.: C.E/3ex-0509.2019 prezentul auiz a fost postat pe site-uI PMB
pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

i 2 FP LlJb

Nr 1747111 158661

Către : ELECTRICA RACORD INSTAL
Calea Raho vei nr 266-268 corp 64 ap. 43

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1

Referitor la iucrarea: “Aiimentare cu energie electrică parc de agrement Podul Grant
Nicolae Filimon, sector 6"

Referitor ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1747111/18.06.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr 5866/19.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Alimentare cu energie electrică parc de agrement Podul Grant
Nicolae Filimon, sector 6", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Ciasarea NotificărU nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediuiui Bucureşti, PIan de

coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor, aviz emis de
ADPDU sector 6), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de
07.08.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa, pe o Iungime de 94m, astfel:

• din CS exitent în trotuarul Căii Giulesti, continuă prin trotuarul nr. impare aI
str. Nicolae Filimon, subtraversează carosabilul str. Nicolae Filimon i vegetaţia
aflată în aiiniament până Ia aprox. 5m faţă de iimita din partea dreaptă a
parculeţului.

• există vegetaţie în vecinătatea noului BMPT şi în aliniament.

În timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime

faţă de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 ReţeIe edilitare
subterane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura
se va executa manual sau utiiizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic, În timpul iucrărilor constructorul va
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau

altor materiale în jurul trunchiului arboritor şi rănirealruperea ramurilor arborilor prin

manevrarea utilajelor din dotare.

Tn 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 sistemui

radicuiar ai acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea

unui aviz de specialitate emis În baza unei solicitări punctuaie.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI

metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii

meteo nefavorabiie.

‚-4.'
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Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 )uni de Ia fînalizarea

Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

Iucrării, veţi avea obligaţia inlocuirfl exemplarelor uscate şi suportarea contravalorH

eventualelor prejudicfl produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat

aI execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială,

inclusiv plantare iarbă/gazon.
Conform articolului 5, Iitera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările

ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi

persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor

verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin

betonarea platbandelorlpastilelorlalveolelorlspaţiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţUlor verzi de pe

teritoriul Municipiului Bucureşti, arŁ4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrisare sau

toaletare.

Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării

i pentru respectarea condiţfllor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mgrzm POPA

Întocmit
Exp. Roxana PARASCA

O9SEP1O19

Red.A.A /3ex - 06 092019 - prezentul avi2 a fnst postat pe site-uI PMB

hHp://v.pmb pe dala de
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PRIMAR MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către DL — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura
PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-duí Poligraflei nr. 4, sector 1

Referitor ĺa Iucrarea: Bran.şament electdc subteran pentru imobiluí situat pe strada
Fabrica de Cărămidă nr. ‚ sector 1, Bucureti

Referitor la cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B, cu nr 1739593/23.05.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr 4843/24.05.2019, completată cu documentaţia înregistrată Ia
P.M.B, cu nr 1752551/04.07.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6647/05.07.2019, prin
care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării: „Branament electric
subteran pentru imobilul situat pe strada Fabrica de Cărămidă nr.5E, sector 1", conform
documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a planurilor anexate
şi Memoriului tehnic, Clasarea Notifĺcării nr, emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele
edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării
efectuate pe teren în data de 07.08.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa
subteran, pe o Iungime de 28m, astfel:

• din LEA JT existent în trotuarul numerelor pare aI str, Fabrica de Cărămidă, din
BMPT existent, continuă prin carosabil i prin platbanda verde aflată pe partea
numerelor impare, până Ia Iimita din dreapta a proprietăţii situate Ia nr. 5E.

• există vegetaţie spontană în vecinătatea stâlpului, iar Iucrarea se execută prin
platbandă.
Tn urma analizării dosarului, 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 favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială,
inclusiv plantare iarbă/gazon.

Conform articolului 5, Iitera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor
verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin
betonarea platbandelor/pastilelorlalveolelorÍspaţiu verde.

IaiI
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Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.C&M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe

teritoriul Municipiului Bucureşti, art4, Iit.b.
Menţionăm că in baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrisare sau

toaletare.
Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrărfl

si pentru respectarea condľtfllor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simonay$pş9PA

ĺítĚ'7Ę !ntocmit:
Exp. Roxana PARASCA

?Oşg

Red:A.A.iaex.-O5.08.201 9 - prezentul aviz a fost postat pe siie-uI PMB
• pn data de

Bd. Reiina Etisabeta nr. 47. cod potaI 050013, sedor 5. Bucureşt. Románia I



itit;
‚ PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1753828 I 6842 I 1L&EP2o1g

CĂTRE : S.C. FAVEO CONSULTING S.R.L — solicită ridicarea exemplarului de Ia
registratura PMB

Spre ştiinţă: Administratia Domeniului Public Sec+. ‘1

Referitor Ia Iucrarea: Branament gaze naturale pentru imobflul dîn str. AcetÎlenei
nr ‚ sector 1

r
Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1753828/10.07.2019 şi Ia

Direcţia de Mediu cu nr.6842/11.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrărfl: „Branament gaze naturale pentru imobilul din str. Acetilenei nr. 36,
sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.
a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor
de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma
veriflcării efectuate pe teren în data de 09.08.2019, s-a constatat că Iucrarea se va
executa subteran, pe o Iungime de 7m, astfel:

• din conducta existentă în carosabilul din str. Acetilenei, perpendicular, până Ia
aprox. lm faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii.

• s-a constatat că Iucrarea se execută pe un traseu care străbate carosabilul i
trotuarul numerelor pare din Str AcetUenei, iar în apropierea traseului există
mated& vegetaţie.
În timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime

faţă de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edüitam
subterane. Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. În timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirealruperea ramuritor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul in 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, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.
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Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular ai

metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii

meteo nefavorabile.
Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de Ia finalizarea

Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorU

eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat

al execuţiei lucrărilor menţionate.
Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială,

inclusiv plantare iarbă/gazon.
Conform ar[icolului 5, fltera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificăriie şi completările

ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi

persoaneie juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor

verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin

betonarea pIatbandelorÍpastiIelor/aIveoielorIspaiu verde.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe

teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.
Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau

toaletare.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării

i pentru respectarea condiţfllor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

!ntocmŕt:
Ex,ĄanaPARASCA

.Üg SEP ?gîg

Ređ:A.A./4ex. — 05.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe sile-uI PMB
• pe data de

DIRECTOR EXECUflV.
Simona-M
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1761223 I 7790,' 1 k SŁF ZŮIb

Către : SC ELECTRO TIRON SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura
PMB

Spre ştiinţă:
Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6
Intrarea LL Av. Caranda Gheorghe nr 9, sector 6

Referitor Ia lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa Drumul
Fântâna Domnească nr ‚ sector 6, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1761223105.08.2019 şi la
Direcţia de Mediu cu nr. 7790/06.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Alimentare cu energie electrică a imobflului cu adresa Drumul
Fântâna Domnească nr 9, sector 6", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic1 Clasarea
Notiflcării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,
Plan de coordonare reţele edilitare, aviz emis de ADPDU sector 6), vă comunicăm că, în
urma verificării efectuate pe teren in data de 13.08.2019, s-a constatat că lucrarea se va
executa subteran, pe o lungime de 122m, astfel:

• din LEA JT existent în Calea Giulesti, subtraversează Drumul Fântâna Domnească,
continuă pe par[ea imobilelor cu nr. impare, pânâ la aproximativ 5m faţă de limita
din partea stângă a proprietăţii.

• fără afectarea vegetaţiei existente în aHniament din Calea Giulesti.
Tn timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime

faţă de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 R&ele edilitare
subterane, Condiţii de amp!asare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. ln timpul lucrărilor constructorul va
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor 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 al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma veriflcărilor uiterioare (24 luni de la flnalizarea
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
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lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorü

eventualelor prejudicfl produse prin prăbuşirea acestora.
Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat

al execuţiei lucrărilor menţionate.
Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială,
inclusiv plantare iarbă/gazon.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţUlor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şí completările

ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi
persoanele juriđice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor

verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin
betonarea platbandelorlpastilelor/alveolelorlspatiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată
conform H.C.G.M.B. nr. 30412009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau
toaletare.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrărfl
i pentru respectarea condiţiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mar na POPA

Întocmit:
ĺĺŘ ‘ř4%.' Exp. Roxana PARASCA

O SE ZU1S

Red:PRi3ex.-05.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către : SC ELECTRO TIRON SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura
PMB

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. OcoIuIui
nr. ‚ sector 2, Bucureşti

Referitor ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1681885/19.11.2018 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr. 11267/20.11.2018, completată cu documentaţia înregistrată Ia P.M.B. cu
nr 1762641/08.08.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 7951/09.08.2019, prin care solicitaţi
avizul de specialitate privind executarea iucrării: »Aĺimentarea cu energie electrică a imobilului
situat pe str. Qcolului nr. 2, sector 2', conform documentatiei depuse (C.U. nr.

a pianurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării
nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediuiui Bucureşti, PIan de
coordonare reţeie edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că,
în urma verificării efectuate pe teren în data de 13.08.2019, s-a constatat că Iucrarea se va
executa subteran, pe o iungime de 300m, astfei:

• din PTS 3489 existent în trotuarui din dreptul imobilului nr. 14 din str. Domniţa
Ruxandra, continuă prin trotuarul nr, pare ai Domnita Ruxandra, subtraversează
str. Icoanei, prin trotuarul nr. pare aI str. Icoanei, trotuarul nr. pare aI
str. Domniţa Ruxandra, subtraversează str. Vasiie Lascăr, continuă prin trotuarul nr.
impare aI str. Răsuri, subtraversează str. Răsuri, prin trotuarul nr. pare aI str. Traian
Doda, subtraversează str. Ocolului, continuă prin trotuarul str. Traian Doda, până Ia
aproximativ 4m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizării dosaruiui, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţiiior verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut
avizul favorabil execuţiei iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrăriior.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţtală.
Nerespectarea celor menţionate în prezentui aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normeie de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de đefrisare sau toaietare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana

Intocmit:
Ş54flARASCA

Red:RRJ3ex-O5.O9.2O st postat pe site-uI PMB

• pe data de

Nr. 1681885,1762641 I 11267,7951 i
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Meďu

Nr. 1767641 i 9694,7192,10365 i /rź. c25ko 19

Către : DIRECŢ1A GENERALĂ INFRASTRUCTURĂ - Direcţia Urmărire Lucrări Mari
Infrastructură
în atenţia Domnului Director General

prin TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE BUCURflTI
Str Baba Novac nr 9, sector 3

Spre $iinţă: Administraţia Lacuri, Parcuri i Agrement Bucureti
Şos. Bucure$i-Ploie$i nr 8 B, sector 1

ľ-

Referitor Ia Iucrarea: EIiberare de amplasament (defri$ri arbori devieri i reamplasăń
reţele edilitare, sistematizare Ia soI & evacuare ape pluviale) în vederea construirü
Pasajului D-na Ghica, sector 2, Bucuresti

Referitor Ia adresa dvs. nr. 1570/18.07.2019, înregistrată Ia Direcţia de Mediu cu
nr. 7192/19.07.2019, completată cu soiicitarea Trustului de Ciădiri Metropolitane
nr. 2301/27.08.2019, înregistrată ia P.M.B. cu nr. 1767641/28.08.2019 i Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 9694/28.08.2019 i 10365/11.09.2019, prin care soiicitaţi aviz de speciaiitate
privind defriarea a arboriior ce împiedică executarea Iucrării: “Eliberare de amplasament
(defd..şăd arbori, devień I reampiasäń reţele edüitare, sistematizare Ia soI i evacuare ape
pluviale) în vederea construińi Pasajului D-na Ghica,, sector 2, conform CU
din 13.08.2019, vă comunicăm următoarele:

1) In urma analizării documentelor existente Ia dosar:
— Cerere;

C — PIan topografic sistematizare Ia soI — P1. nr. T01, cu marcarea arborilor
existenţi;

— Planuri cu marcarea arboriior propui spre defriare ş existenţi
— Memoriu tehnic;
— Pian de situaţie sistematizare drumuri — STAŢ11 STS — D01, cu marcarea

arborilor propui spre defriare ş existenţi;
— Certificat de urbanism din 28.11.2018, emis de PMB,

însoţit de planurile anexă
— Adresa de consultare i din 18.01.2019, emisă de Apa Nova;
— Adresa W13.12.2018, emisă de Societatea Energetică

Electrica;
— Aviz /10.01.2019, emis de STB — pentru fazaĄ9ş3udiu de

fezabilitate a proiectului;

(ŕi DIRECŢJA
DE MEÓIu
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— Adresa /09.01.2019, emisă de Distrigaz Sud Reţele, însoţită
de avizul favorabil condiţionat;

— Aviz de principiu r ‘ din 10.01.2019, emis de Telekom
România Communication

— Aviz de amplasament favorabil 1 J20.12.2018, condiţionat, emis
de E-Distribuţie Muntenia

— Aviz edilitar i aviz favorabil din 19.12.2018, emis de Luxten
— Aviz favorabil r /14.01.2019, emis de Netcity—Telecom
— Adresa 111.01.2019, emisă de ADP sector 2;
— Acord de principiu pentru studiu de fezabilitate . 1/18.01.2019, emis de

Comisia Tehnică de Circulaţie — PMB
— Aviz favorabil /11.01.2019, emis de Ministerul Afacerilor Interne

— Direcţia Generală Logistică
— Aviz favorabil í )/17.01.2019, emis de Serviciul Român de lnformaţU

— UM Bucuresti, Ia faza studiu de fezabilitate;
— Aviz condiţionat din 28.12.2018, emis de Ministerul Apărării

Naţionale — Statul Major aI Apărării
— Adresa /12.01.2019, de completare, emisă de Ministerul Sănătăţii

— Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureti;
— Notificare/completare /27.12.2018 pentru studiu de fezabilitate,

emisă de Ministerul Culturii ş Identităţii Naţionale — Direcţia pentru Cultură a
Municipiului Bucureti

— Aviz favorabil r /27.12.2018, emis de Primăria sectorului 2 —

Direcţia Urbanism, Cadastru i Gestionarea Teritoriului — Serviciul
Autorizare i Documentaţii Urbanism;

— Aviz condiţionat nr. 408/17.01.2019, emis de Transelectrica, Ia faza studiu
de fezabilitate

— Condiţii tehnice ş condiţii speciale din 30.01.2019, emis de
S.C.PROTELCO S.A.;

— Proces verbal de recepţie ;/27.12.2018, emis de Oflciu de Cadastru
i Publicitate Imobiliară Bucureti — Biroul de Cadastru i Publicitate
lmobiliară sector 2

— Decizia Etapei de Evaluare lniţială nr. 1 din 14.01.2019, emisă de Agenţia
pentru Protecţia Mediului Bucuresti, în vederea declansării procedurii de
evaluare a impactului asupra mediului si de completare documentaţie;

— Adresa . /25.07.2019, emisă de Trustul de Clădiri Metropolitane, cu
privire Ia efectuarea demersurilor pentru îndepărtarea arborilor din
amplasament;

— P1. nr. 02 RE, cu toate reţelele edilitare i marcarea arborilor propui spre
defriare.

— Certificat de urbanism din 13.08.2019, emis de PMB, însoţit
de planurile anexă

— HCGMB nr. 423/31.07.2019 privind aprobarea transmiterii în administrarea
Consiliului General aI Municipiului Bucure$i a imobilului — teren o t de
spaţii verzi aflate pe amplasamentul obiectivului de investiţii
Ghica

iľ DIREcŢją \.
DE MEDJU
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— Avizul Comisiei de Coordonare a Proiectării /05.09.2019 emis de
Direcţia Servicii lntegrate — PMB

— Planurfle de coordonare reţele edilitare — — plana 1/2 i 2/2;
— Aviz de traseu ‘ .08.2019 emis de Administraţia Străzilor

Bucureti;
— Clasarea Notificării /29.08.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia

Mediului Bucuresti;
— Acord de principiu I28.08.2019 emis de Comisia Tehnică de

Circulaţie — PMB, în vederea obţinerii autorizaţiei de construire
— Acord de principiu 430.08.2019, emis de Brigada Rutieră;
— Acord de principiu .08.2019 emis de Administraţia Bazinală de

Apă Arge-Vedea;
— Aviz favorabil

- 28.08.2019, emis de Direcţia Urbanism, Cadastru
i Gestionarea Teritoriului — Primăria sectorului 2

— Aviz favorabil ‘05.03.2019 emis de Direcţia pentru Cultură a
Municipiului Bucureti — Ministerul Culturii i Identităţii Naţionale pentru faza
SF;

— Plan de situaţie spaţii verzi —

— Adresa ‘.09.2019 emisă de Direcţia de Sănătate Publică a
Municipiului Bucureti — Ministerul Sănătăţii

— Avizul favorabil /10.09.2019 emis de Ministerul Culturii i
Identităţii Naţionale — Direcţia pentru Cultură a Municipiului Bucure$i

— Avizul favorabił condiţionat ‘/10.09.2019 ‚ emis de
Distńgaz Sud Reţele, însoţit de planurile anexă

— Aviz favorabil j106.09.2019, emis de SeMciul Român de Informaţii
— UM 3ucureti, pentru CU ‘din 13.08.2019;

— Aviz de amplasament favorabil r )/05.09.201 9, condiţionat, emis
de E-Distribuţie Muntenia

— Aviz de principiu din 04.09.2019, emis de Telekom
România Communication

— Aviz de traseu ‚. 03.09.2019, emis de RADET, pentru CU nr.
. din 13.08.2019;

— Aviz favorabil 28.08.2019, emis de Netcity — Telecom;
— Aviz edilitar ‚/21.08.2019, emis de Compania Municipală Iluminat

Public Bucuresti, însoţit de Avizul favorabil . _.2019;
— Adresa .08.2019, emisă de Administraţia Domeniului Public

sector 2;
— Aviz
— Aviz

/20.08.2019, emis de STB;
L08.2019, emis de Apa Nova, însoţit de Consultarea

.08.2019, pentru CU din 13.08.2019
— Punctul de vedere 11.09.2019, emis de Agenţia pentru Protecţia

Mediului Bucuresti, în baza Legii nr 88/2014;
— Protocol de plantare din 12.09.2019, emis de Administraţia Lacuri,

Parcuri i Agrement Bucure$i, înregistrat Ia Direcţia de ‚MěI!fWt. nr.
10434/12.09.2019;

Bd. Regü'a Eksabeta nr 47, r,d poşI 050013, seor 5, Bucureşt. Rcnán



— Împuternicirea /10.09.2019, emisă de către Direcţia Urmărire
Lucrări Mari Infrastructură - PMB, pentru Trustul de Clădiri Metropolitane
Bucureti SA, ín vederea semnărü protoco(ului de plantare încheiat cu
ALPAB;

— Fotografii vegetaţie.
2) a verificărilor efectuate pe teren în datele: 01.08.2019 i 09.09.2019.
3) conform prevederilor Legii nr. 2412007 privind reglementarea i administrarea

spaţUlor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările i completările ulterioare i a
celor din Anexa 1 Ia H.C.G.M.S. nr 30412009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucuresti, avizăm următoarele Iucrări:
PROTEJARE:
Platbandă scuar central str D-na Ghica de Ia intersecţia cu
str, Constanţa sens către Piaţa Delfinului:

- 7 ex. Platanus sp. (platan) e 20-3Ocm, h 8-lOm
In timpul Iucrărilor de construcţie/deviere reţele se vor Iua măsuri de protejare a

materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul
trunchiului arborilor i rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor.

Aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de lm—1.5m,
conform prevederilor SR 8591/1997 ReţeIe edilitare subterane. Condiţiŕ de amplasare.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI arborilor,
se vor executa Iucrări de echilibrare/reducere a coronamentelor, iar în cazul nerespectării
Iucrărilor sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo
nefavora b ile.
DEFRlARE:

-deviere reţea
Aliniament str ana Ghîca nr. 7, faţă bI. 4:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) e 3Ocm, h 12m
- sistematizare drum — conform iiniei de drum nou proiectate

Aliniament str. D-na Ghica nr. 7, colţ bi. 4, spate bI. scara 2:
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) e 35cm, h 12m

Alíniament str. D-na Ghica nr. 5, colt bI. 3, scara 2:
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) e 3Ocm, h 12m

- deviere reţele + sistematizare drum — conform Iiniei de drum nou
proiectat

Aliniament str. D-na Ghica nr 3, bI. 2 i str D-na Ghica nr 1 de Ia str
Lăptari Tei:

- 10 ex. Fraxinus sp. (frasin) e 15-35cm, h 8-lOm
- 1 ex. Thuja sp. (tuia) e lOm, h 4m
- 60 metri Iiniari gard viu

Platbandă, aliniament i spaţiu verde din str D-na Ghíca nr 4, bi. 3A,
str D-na Ghica nr. 6, bI. 3, pe partea nr pare, de Ia str Lăptafl Tei:

- 36 ex. Fraxinus sp. (frasin) e 15-3Ocm, h 8-12m, din care lex. bitulpinal i lex.
tritulpinal

- 1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) e i Scm, h 8m
- 2 ex. Robinia sp. (salcăm) e 2Ocm, h 8-12m 1/1
- 6 ex. Tilia sp. (tei) e 20-3Ocm, h 8-lOm (( D1RECŢIA j
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- 1 ex. Morus sp. (dud) multitulpinal, h 8m
- 4 ex. Prunus cerasifera (corcodus) ® l5cm, h 6m, din care lex. tritulpinal si lex.

uscat 50%
- 1 ex. Pyrus communis (păr) e lScm, h 6m
- 66 metri Iiniari gard viu

Platbandă dintre carosabilul $ trotuarul str D-na Ghica nr. 6, bI. 3,
scara B — colţ bloc:

- 2 ex. Morus sp. (dud) e 8-10, h 3-4m
- 3 ex. Acer negundo i platanoides (arţar i pa)tin) e 2Ocm, h 6-Sm
- 3 ex. Fraxinus sp. (frasin) e 2Ocm, h 10-12m
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) e l5cm, h 8m

Spaţîu verde de Ia intersecţia str Ion Berendei cu os. Colentina nr 55,
bl. 83:

- 1 ex. Quercus rubra (stejar) multitulpinal, h Sm
- 5 metri Iiniari gard viu

- deviere reţele + sistematizare drum — conform Iiniei de drum nou
proiectate $ devierea circulaţiei

Alíniament, parcare $ spaţiu verde din str Doamna Ghica nr. 10, bI. 62
pe partea nr. pare, de Ia intersecţie cu os. Colentina nr 24:

- 3 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) e 25-4Oçm, h 10-14m
- 2 ex. Prunus serotina (corcodu negru) e 2Ocm, h 8-12m
- 11 ex. Tilia sp. (tei) e 20-3Oçm, h 10-14m
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) e 25cm, h lOm
- 1 ex. Acer negundo (arţar) ® 2Ocm, h 6m
- 2 ex. Betulacée sp. (mesteacăn) O 25cm, h 12-14m
- 22 metri Iiniari gard viu

Aliniament str D-na Ghica nr. 12, bI. 1:
- 14 ex. Tilia sp. (tei) e 10-3Ocm, h 6-14m

Aliniament str. D-na Ghica nr 14, bI. 2:
- 12 ex. Tilia sp. (tei) e 10-3Ocm, h 6-14m

O - 3 ex. Aesculus hippocastanum (castan) e 3Ocm, h 10-12m
Aliniament str. D-na Ghica nr 16, bL 3 $ str D-na Ghica nr 18,
bi. 3bis:

- 12 ex. Tilia sp. (tei) e 10-3Ocm, h 6-14m
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) e 2Ocm, h 10-12m

Aliniament str. D-na Ghica, în dreptul imobflului nr 147 A:
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) e 5Ocm, h 14m

Aliniament $ spaţiu verde dín str D-na Ghica nr. 83, bL 63, pe partea
nr impare, de Ia intersecţie cu os. Colentina:

- 1 ex. trunchi de arbori e l5cm, h 2m, uscat 100%
- 1 ex. Populus sp. (plop) e 45cm, h lOm
- 10 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) e 10-6Ocm,

1 00%
- 5 ex. Tilia sp. (tei) e 15-2Ocm, h lQm

h 6-lOm, din care lex. uscat
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- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) ® 2Ocm, h 10m
- 2 ex. Carpinus sp. (carpen) ® l5cm, h 8m, din care lex. bitulpinal
- 2 ex. Quercus rubra (stejar) e 20-35cm, h lOm
- 15 metri Iiniari gard viu

- devierea circulaţiei în vederea amplasării reţelei RADET i amprenta
Ia soI a vütoarei trame stradale a pasajului

Platbandă scuar central str. D-na Ghica între str Constanţa $
os. Colentina:

- 64 ex. Platanus sp. (piatan) O 20-3Ocm, h 8-lOm
TOTAL arbori i arbuti inventariaţi — 232 exemplare + 168 metri Iiniari gard viu

Arborii inventariaţi au fost marcaţi cu bulină roie.
Lucrăńie avizate de defriare i scoatere a rădăcinilor arborilor, Iucrărilor de

întreUnere (reducerea coronamentelor i protejare), se vor executa prin grija dvs. în
prezenţa unui reprezentant aI administratorului Iegai aI terenului (cu o firmă specializată
abilitată) care va preluarea materialului iemnos rezultat, pentru a nu bloca căiie de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţUlor din jur.

Precizăm că constructorul/administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de
siguranţa bunurilor ş a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei
Iucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în
caz contrar apflcându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009.

Defriarea arborilor se va executa etapizat, în funcţie de etapele de
implementare a proiectului în faze, astfel:

- faza I include defriarea arborilor în vederea đevierii circulaţiei i pentru
amplasarea noi reţele de RADET i Iegarea acesteia Ia reţeaua existentă;

- etapalfaza II include devierea celorlalte reţele i trasarea noii trame stradale;
- etapa finală defrisarea arborilor care împiedică realizarea pasajului propriu-zis

(construire pasaj).
Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009

privind Normele de protecţie a spaţhlor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureti, în
compensarea arborilor avizaţi pentru defrisare, aveţi obligaţia plantării a 6SOex. arbori
tineri cu balot de pământ, circumferinta trunchiului de 20-2Scm, măsurată Ia
înălţimea de lm faţă de soI i mnălţime corespunzătoare circumferinţei în funcţie de
specie ęi 168mI gard viu, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri i reţele de
utilităţi, astfel : 515 ex arbori în perioada optimă de plantare din toamna anului 2019,
respectând Protocolul de plantare nr. 12360 din 12.09.2019, încheiat între ALPAB ęi
Trustul de Clădiri Metropolitane Bucuresti ş înregistrat Ia Direcţia de Mediu cu nr.
10434/12.09.2019 i diferenţa de 154ex. arbori în cursul anului 2020, cu obIigaia
reprezentanţilor trustului/constructorului de a prezenta o anexă a prezentului protocol în
care se vor specifica Iocaţiile, speciile ş caracteństicile materialului dendrologic ce
urmează a se planta. Anexa protocolului se va prezenta la Direcţia de Mediu în cel mai
scurt timp de Ia data emiterii, fără a depăsii data de finalizare a Iucrărilor de construire.

La finalizarea Iucrăriior de plantare conf. art 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţhlor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureti, aveţi
obligaUa de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verifi9iĚîkţeren a
plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art Sin aceľáact
normativ.
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În timpul Iucrărilor de defrisare i scoatere a rădăcinilor arborilor se vor Iua măsuri
de protejare a materiaiuiui dendrologic din vecinătate, se va evita depunerea pământului
sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor i rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defri.şare : 225ex. arbori din care 2ex. uscate 100% i 168m1 gard viu
Protejare: 7ex. arbori
To&etare: în funcţie de necesităţi

DiRECTOR E%jIV
Simona-M ‘na p
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- ‘ Intocmit:
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Rad.: P.RI4exJlO.09.2019 - prezentul aviz a fosI postaţ pa sfle-uI PMB
o-O ‘pe daţa de ...
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

i7. äL20

Către : S.C. MENCON BULD S.R.L
Str. Matei CoMn nr. 15, sat Cioflicen4 com. Snagov, judeţ Ilfov
prin S. C E-DISTRIBUflE MUNTENIA S.A

Spre ştiinţă: ADP Sectoi-Şos. Electronicii nr44

Referitor Ia Iucrarea: ‘Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe
str Johannes Keppler nr ‚ sector 2, Bucureti"

Referitor ia cererea dvs., înregistrată ia P.M.B. cu nr. 1713847/27.02.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 1522/28.02.2019, compietată cu documentaţia înregistrată ia
P.M.B. cu nr. 1756651/18.07.2019 şi ia Direcţia de Mediu cu nr. 7202/19.07.2019, prin
care soiicitaţi avizui de speciaiitate privind executarea Iucrării:,, Alimentare cu energie
electrică a imobflului situat pe str Johannes Keppler nr 27, sector 2, Bucure$i “, conform
documentaţiei depuse (C.U. nr. a pianuriior anexate şi Memoriuiui
tehnic, Ciasarea NotificărH nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia
Mediuiui Bucureşti, Avizeie/acorduriie individuaie aie deţinătoriior de reţeie edifltare, aviz
de traseu emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren
în data de 05.09.2019, s-a constatat că iucrarea se va executa pe o iungime de 45m,
astfei:

• Din LEA JT existent în trotuarui numereior impare care se afiă în dreptui imobiluiui
situat ia nr. 19, continuă prin trotuarui numereior impare până ia un BMPT
ampiasat ia iimita din stânga a proprietăţü situate ia nr. 27.

• În urma verificăriior s-a constatat că există arbori plantaţi în aiveoie ia iimită cu
carosabiiui, trotuarui având iăţimea de aprox 2,5m/3m.
În timpui executărU acestei iucrări aveţi obUgaţia respectării distanţeior minime

faţă de axul arboriior de lm—1.5m, conform prevederiior SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane. Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptui că, în dreptui arborilor din vecinătatea traseuiui iucrării, săpătura
se va executa manuai sau utilizând o tehnoiogie adaptată condiţiiior din teren care să nu
distrugă sistemui radicuiar ai materiaiuiui dendroiogic. În timpui iucrăriior constructorui va
iua măsuri de protejare a materiaiuiui dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
aitor materiaie în jurul trunchiului arboriior şi rănirea/ruperea ramuriior arboriior prin
manevrarea utiiajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi"modeiată" în scopui menţinerii
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpui execuţiei poate fi secţionat sistemui

Nr. 1713847,1756651 /1522,7202/
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radicular aI acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea

unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI

metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii

meteo nefavorabile.
Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea

Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirfl exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii

eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat

aI execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Conform articolului 5, Iitera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările

ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi

persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor

verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin

betonarea platbandelorÍpastilelorlalveolelorlspaţiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform HC.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe

teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, Iit.b.
Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau

toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRE CUTIV,
/

Si g'Mariž POPA

* Întocmit
Exp. Roxana PARASCA

i 2. SEP 7019

Red:A.A.I3ex.-1l.C9.2019 - prezenlul aviz a faşt poslat pe sËte-ul PMA
pe đata de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

rCt' iW

Către : SC APA NOVA SA — prin d-na — solicită ridicarea
exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de apă potabflă i racord de canalizare pentru
imobUul situat pe bd. Oaspeţflornr. ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B, cu nr 1748289/21.06.2019 şi la Direcţia
de Mediu cu nr 6050/24.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea
Iucrărfl: Branşament de apă potabUă ŕ racord de canalizare pentru imobŕIuI situat pe
bd. Oaspeţflor nr. 46, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile

individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor),
vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 04.09.2019, s-a constatat
că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 12m racord + 9m branament, astfel:

• din conductele existente in carosabilul bd. Oaspeţilor, perpendicular, până Ia
aproximativ 5m i lOm faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii.

• în vecinătatea traseului Iucrărfl nu există arbori plantaţi.
In urma analizărfl dosarului, în conformitate cu 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv
plantare iarbălgazon.

Conform articolului 5, Iitera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor
verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea
platbandelorlpastilelorlalveolelorlspaţiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
conform art 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţčonăm 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.

DIRECT
Simona•

Intocmit:
ExpĄanaPARASCA

Ređ:P.R.i3ex.-l 1 aviz a fost postat pe site-uI PMB
pe data đe
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

7. 5E? Lü

Către : SC INS TANT CONSTRUCT COMPANY SA — solicită ridicarea exemplaruiui de
Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control -

Servicii Spaţii Verzi - B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, eĹ 1, sector 4

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobUul situat pe
str. Străduinţei nr ‚ sector 4, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1749401125.06.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 6190/26.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobflul situat pe str Străduinţei
nr. 1 A, sec(or 4, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. a
planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea NotificărU nr, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor
de reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma
veriflcării efectuate pe teren în data de 04.09.2019, s-a constatat că Iucrarea se va
executa subteran, pe o Iungime de 4T5m, astfel:

• din conducta existentă în carosabilul str. Străduinţei, prin carosabil i trotuar,
până Ia aproximativ 2m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
Tn urma analizărfl dosarului, în conformitate cu 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXE
Simona-Mariai

Intocmit:
Exp. Roxana PARASCA

c
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

j7.

Către : SC AVI PROD GRUP SRL — solicită ridicarea exempiarului de Ia regístratura
PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligratîei nr. 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobflul situat pe str Pătw
Adrian nr ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1749931/26.06.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 6222/27.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de gaze naturaíe pentru imobilul situat pe str. Pătru
Adrian nr. 7, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de
ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de
04.09.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 9m, astíel:

• din conducta existentă în carosabilul str. Pătru Adrian, perpendicular, până Ia
aproximativ 2m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii.
în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

In urma analizării dosarului, în conformitate cu 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECU
Simona-Mariana

!ntocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.RJ3ex.-1 1.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către : SC AVI PROD GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura
PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şoa Electronicä nr. 44, sector 2

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobflul situat pe str
Magneziuĺui nr ‚ sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ja RM.B. cu nr. 1749887/2606.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 6223/27.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobiĺul situat pe str Magneziului
nr 41, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a
planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notiflcării nr. emisă
de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale
deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că,
în urma verificării efectuate pe teren în data de 04.09.2019, s-a constatat că Iucrarea se
va executa subteran, pe o Iungime de 3,5m, astfel:

• din conducta existentă în carosabilul str. Magneziului, perpendicular, până Ia
aproximativ 0,5m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizării dosarului, în conformitate cu 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie
a spaţhlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POP

!ntocmit:
Exp.RoxanaPfRASCA

‘N0v4V

Red:RR./3ex.-1 l .09.2019 - prezentul aviz a fost pastat pe site-uI PMB C
pc data đe
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

‘ti. SE. î2

Către : SC AVI PROD GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura
PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Duioiei
nr ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1750773128.06.2019 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr 6422/01.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea
Iucrării: Branşament de gaze naturaĺe pentru imobflul situat pe str. Duioiei nr 4, sector 1,
conform documentaţiei depuse (C.U. nr. a planurilor
anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia
pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile indMduale ale deţinătorilor de reţele
edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate
pe teren in data de 04.09.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o
Iungime de 4,5m, astfel:

• din conducta existentă în carosabilul str. Duiosiei, perpendicular, până Ia
aproximativ 3m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii.

• în vecinătate nu exístă arbori plantaţí în aliniament.
In urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304i2009 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitărfl revizuihi acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Conform articolului 5, Iitera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţfllor verzi din intraviianul localităţilor, cu modificările şi completărileulterioare
„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi

persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu điminueze suprafeţele spaţiilor
verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea
platbandelorlpastilelorIalveolelorlspaţiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
conform ań. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXEC1JEt.
Simona-Marian/ýOPA

4r%

# t7a Intocmit:
Jt7'% Exp.. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-1 1.09.2019 -
preżfMglvţ a fost postat pe stte-uI PMB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către SC ELECTROCONS PROIECT SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia
registratura PMB

Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control -

Servicii Spaţii Verzi - B-dulMetalurgieinr 12-18, GrandArena, eL 1, sector 4

Referitor Ia Iucrarea: Extindere reţea electńcă în vederea alimentării cu energie
electńcă a imobflului situat pe Drumul Binelui nr $ sector 4, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B, cu nr 1751345/02.0L2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 6548/03.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrări'i: „Extindere reţea electńcă în vederea alimentărä cu energie electrică a
imobflului situat pe Drumul Binelui nr 180A-180B, sector 4", conform documentaţiei
depuse (C.U. nr. ‚ a planurilor anexate şi Memoriului tehnic,
Clasarea Notificărfl nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureşti, PIan de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale
deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că1 în
urma verificării efectuate pe teren în data de 19.07.2019, s-a constatat că Iucrarea se va
executa subteran, pe o Iungime de 130m, asťel:

• din PTAB 4854 existent în terenul cu nr. cadastral IE 220576, prin trotuarul nr. pare
aI Drumului Binelui, apoi prin drumul de servitute, până Ia aproximativ lOm faţă de
Iimita din partea stângă a proprietăţii.

• fără afectarea vegetaţiei existente în vecinătatea traseului.
In timpul executărH acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime

faţă de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane. Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că1 în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. Tn timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

mn 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, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

I,aiiI
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Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorfl
eventualelor prejudicfl produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat
al execuţiei lucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.
Conform articolului 5, Iitera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modiflcările şi completările
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor
verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin
betonarea platbandelor/pastilelorlalveolelorlspaUu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, arŁ4, liŁb.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau
toaletare.

Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării
i pentru respectarea condiţiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia đata emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Sim a-Mariana POPA

Întocmit:
ExRoxanaPARASCA

i 2. SEP 2019

ReďP.R./aex.-l l .09.2019 - prezentul aviz a fost poslat pe sile-uI PMB
pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către : SC GRID SITAL SRL — solicită ridîcarea exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobflul situat pe os. Chitflei
nr. ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată ia P.M.B. cu nr. 1754433/11.07.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 6910/12.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobflul situat pe os. Chitflei
nr. 395, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planuriior anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notiflcării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia MediuIui Bucureşti1

Avizele/acorduriie individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz emis de
Administraţia Străziior), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de
04.09.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de Bm, astfel:

• din conducta existentă Tn carosabiiui os. Chitila, perpendicuiar, până Ia Iimita
din partea dreaptă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
În urma anaiizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind

Normeie de protecţie a spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem
cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută uiterior emiterfl prezentului aviz, aveţi obligaţia
soiicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei ucrărHor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normeie de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că in 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,
Simona-Mariana POP ; ‘INţ'tv

Intocmit.
SCA

Red:P.RJ3ex.-l l 092019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
.pe data de
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‘ PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1754652169641 17. SEP ?fl

Către: E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A — prin dt - solicită ridicarea
exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector 2
os. Electronicii nr.44, sector 2

Referitor Ia íucrarea: ‘Bran.şament electric pentru imobilul situate pe strada
BăIă.şescu Nifon nr ‚ sector 2"

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B, cu nr 1754652/12.07.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 6964/15.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Bransament electdc pentru imobflul situate pe strada BăIăescu Nifon
nr.34, sector 2", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a
planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă
de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale
debnătorilor de reţele edilitare), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în
data de 05.09.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa asťel:

• Alimentare cu energie electrică din LEA JT existent în trotuarul de pe str. Nifon
BăIăescu, aflat în dreptul imobilului de Ia nr. 34, pe un traseu ce stăbate trotuarul
acesteia, până Ia noul BMPT amplasat Ia Iimita de proprietate fără depăirea
a Ii n iamentu Iu i

• În proximitatea traseului Iucrării s-a constatat existenţa unui arbore în alveolă, situat
Ia aprox. 1,5m de gardul proprietăţii đe Ia nr. 34.
Tn timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime

faţă de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 ReţeIe edilitam
subterane. Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborelui din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. În timpul Iucrărilor constructowl va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pămăntului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin
manevrarea utilajelor din dotare.

Tn cazul in care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborele din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat
sistemul radicular aI acestuia, defrişarea arborelui în cauză se va efectua numai după
obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Bd. Revina EIsabeta nr 47. ccd pcstaIO513, sedor5. Bucureş, Romána ti I I



Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în apropierea traseului
Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicfl produse prin prăbuşirea acestuia.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat
aI execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Conform ańicolului 5, Iitera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modif]cările şi completările
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor
verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spau verde prin
betonarea platbandelorlpastilelorlalveolelorlspaţiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată
conform H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţUlor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, art4, Iit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de đefrişare sau
toaletare.

Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării
i pentru respectarea condiţiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

1iSE2O9

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCAm

Red A.A.I4ex.-l l .09.2019- prezentul aviz 9 ĺo$t postat pe site-ut PMB
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I PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr.175686717239

CĂTRE S.C. FAVEO CONSULTING S.R.L — solicită riđicarea exemplarului de Ia
registratura PMB

Spre ştiinţă: Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6

Reťeńtor Ia Iucrarea: “Branament de gaze naturale pentru imobilul din str.
Nicolae Teodorescu nr. “, sector 6, Bucureti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.MB. cu nr. 1756867/19.07.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr7239/22.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Branament de gaze naturale pentru imobilul din str Nicolae
Teodorescu nr 29 sector 6", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,

Avizeleĺacordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de
A.D.P.D.U Sector 6 )‘ vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe
teren în data de 30.08.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o
Iungime de 12m, astfel:

• Realizare branament gaze PE 100 SDR11 Dn32 mm Rp din conducta
existentă in carosabHu din strada Nicoae Teodorescu, aceasta subtraversează
parţial carosabilul i trotuarul numerelor impare până Ia 3m de Iimita stângă a
proprietăţii. Traseul Iucrărilor afectează scuarul central aI străzii, cu rol de spaţiu
verde.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor
minime fată de axui arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997
Reţele edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor 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 al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

4tAOĄ
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Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că in cazul in care în urma veriflcărilor ulterioare (24 Iuni de Ia flnalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi in apropierea traseului
Iucrărfl, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorU
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat
aI execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială,
inclusiv plantare iarbălgazon.

Conform articolului 5, Iitera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor
verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin
betonarea platbandelor/pastilelorĺalveolelor/spaUu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată
conform H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucuregi, art.4, Iit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaletare.

Beneficiarul, respectiv executantul Iucrărfl, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării
i pentru respectarea condiţfllor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate ¶ an de Ia data emiterii ęi este valabil
însoęit de avizul Ministerului Culturii i Identităţii Naţionale.

Întocmit:
oxanaRASCA

Red:A.Aj3ox.-1 1.092019 - prezentul aviz a ĺost postat pe site-uI PMB
pe data de

IeHiI

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Maflana POPA

Bd. Relina Etsabeta nr 47, cod pcştal 050013. sedor 5, Bucureşt, România



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

17. 8Ł? 2019

Către : DL — solicită ridicarea exempiarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr 9, sector 6

Referitor Ia Iucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobilului cu nr pe
Intrarea Ierbei, sector 6, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1756794/19.07.2019 şi la
Direcţia de Mediu cu nr. 7244/22.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Alimentarea cu energie electńcă a imobilului cu nr 8 pe Intrarea
Ierbei, sector 6", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.
a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă
de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de coordonare reţele edilitare, aviz
emis de ADPDU sector 6), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data
de 13.08.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 186m,
astfel:

• din PT 283 existent în vecinătatea blocurilor 157, 158 i 159, pr(n spaţiu verde,
parcaj si aleea auto, aferente blocurilor, continuă prin trotuarul nr. pare aI Intrării
Ierbei, până Ia Iimita din partea dreaptă a proprietăţii.

• fără afectarea vegetaţiei existente în spaţiile verzi aferente ale blocurilor şi a
arborilor aflaţi în aliniament din vecinătatea traseului Iucrărfl.

• spaţiul verde, cu densitate mică faţă de arborii existenţi, străbătut de Iucrare
permite păstrarea distanţei faţă de arbori.
Tn timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime

faţă de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. ln timpul lucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale in jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

Tn cazul în care reţeaua de branşare nu poate fl “modelată" în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fl secţionat sistemul
radicular aI acestora, defrişarea açborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

ia riI
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Precizăm că în cazul în care în urma verificăriior ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
iucrărfl, veţi avea obiigaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi supor[area contravalorfl
eventuatelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţonat
al execuţiei lucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia soiicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului ia starea iniţială,
inclusiv plantare iarbă/gazon.

Conform articolului 5, Iitera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modiflcările şi completările
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiiior verzi, persoanele fizice şi
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor
verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin
betonarea piatbandelorlpastiielorĺaiveolelorlspaţiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată
conform HCG.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţUior verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, art4, Iit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaletare.

Beneficiarui, respectiv executantui Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia
Iucrării i pentru respectarea condiţiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

Întocmit:
Exp. Rçxana PARASCA

1ZSEP2U19

Red;RR./3ex.-l 109.2019 - prezerűu? aWz a (ost postat pe süe-uI PMB
pe data de

DIRECTOR EXECUTIV,
SimonaąAariana POPA
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către : S.C ELECTRO TIRON S.R.L — solicită ridicarea exemplarului de Ia
registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector ¶ - B-dul Poligraflei nr 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: “Branament electric pentru imobflul situat pe strada Gheorghe
Brătianu nr ‚ sector 1"

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1758137/24.07.2019 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr. 7356/25.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea
Iucrărfl: “Branament electric pentru imobflul situat pe strada Gheorghe Brătianu nr8, sector
1", conform documentauei depuse (C.U. nr. a planurilor
anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia
pentru Protecţia Mediului Bucureşti1 Plan de Coordonare reţele edilitare, aviz emis de ADP
sector 1), vă comunicăm că, în urma veriflcării efectuate pe teren în data de 13.08.2019, s-a
constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 50m, astfeL

• alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Gheorghe Brătianu nr.8,
prevăzut printr-un branament electric subteran din CD existent Ia intersecţia str. Ion
Mincu cu str. Gheorghe Brătianu i continuă prin trotuarul numerelor pare aI str. Gheorghe
Brătianu, până Ia noile CS i FDCP ce vor f] amplasate în incinta imobilului alimentat.

• s-a constatat că pe traseul Iucrărilor sau în vecinătatea acestuia nu există spaţii verzi,
arbori sau arbusti, Iucrările fUnd executate prin carosabil/asfalt.

Tn urma analizărfl dosarului, în conformitate cu 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 lucrărilor menţionate.

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrisare sau de
toaletare, iar ţa finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterfl prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
conform ań. 4, lit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii i este valabil

numai însoţit de avizul Ministerului culturii i Identităţii Naţionale.

DIRECTOR EXECUŢĂ$0»
Simona-Mariana PŐîA Întocmit:

EoşnaPARA SCA

kiat pe site-uI PMB

jiiediuiavize_arbońjn_consultare/avize_arboń_in_consukare.php ‚ pe daia de
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I PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Dkecţia de Mediu

Nr. 1760197! 76911 i.7..SEP.1019

CĂTRE: E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A — prin dI. — solicită ridicarea
exemplarului đe Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicü nr 44, sector 2

Referitor Ja Iucrarea: “Branament energie electńcă a imobiIuIui situat pe bd.
Chisinău nr. ‚ sector 2, Bucureti"

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B, cu nr 1760197101.08.2019 şi la Direąia
de Mediu cu nr.7691/02.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea
Iucrării: “Branament energie eĺectrică a imobűului situat pe bd. Chisinău nr.2A, sector 2,
Bucureti", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. • a planurilor
anexate şi Memoriului tehnic1 Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia
pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele
edilitare, aviz favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate
pe teren în data de 05.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa, pe o lungime de 4m,
astfel:

• Realizare branament nou trifazat din nia generală existentă în Iateralul bI. 53,
sc.4, traversând aleea pietonală cu montarea BMPT Ia Iimita de proprietate cu
domeniul public.

• s-a constatat că pe traseul Iucrărilor sau în vecinătatea acestuia nu există spaţii
verzi, arbori sau arbuti, Iucrările fiind executate prin carosabilíasfalt

Tn urma analizării dosarului, în conformitate cu 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirfl acestuia inainte 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 art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 30412009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări đe defrisare sau toaletare.
Prezentul aviwţermen de valabilitate i an de Ia đata emiterii.

DIRECTOR EXEtÚTI"-"
Simona-Mariańa

Intocmit:
Exp$gxjflafARA SCA

Red:A.AJ3ex.-1 1.09.2019- prezeniuIlvíz Ęfost pos(at pe site-uI PMB
pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

i7.SEP2°

Către:

PRIMĂRIA SECTOR 3
Calea Dudesti nr. 191, Sector 3, Bucuresti

Domnu( I
e-rnail: proiecte@yrimărie3.ro

o
Spre tiinţă:

• Administraţia străzilor — Str. Đomnifa Ancuţa nr.], sector I

• PS3-DADP - Scn'iciul Administrarea Domeniului Public
ĺntrarea Odobes(i nr. 5-7, sedor 3

ReJ&itor la lucrarea: Alżnzentarea cu energie ełecîrică a imobilzdui situat pe Bd, Basarabia nr

256G, sector 3 ‘

Referitor la cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1766473/23.08.2019 i la Direcţia de

Mediu cu nr. 9525/23.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării:

Q
„Alimentarea cu energie electrică a irnobilului siĺuat pe bd. Basarabia nr. 256G. sector 3", vă
comunicăm umiătoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (C.U. nr. din 14.05.2019 a
planurilor aiexate. Memoriului tehnic. Clasarea Notińcării r ‘/25.07.2019 emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, Aviz Comisia Tehnică de Circulaţie —PMB nr.
13794/30.07.2019, Aviz Distrigaz Sud z ‘06.08.2019, aviz amplasament favorabil
E-Distńbuţie Muntenia i -‘ /08.08.2019, aviz favorabil Luxten 22.07.2019,

aviz favorabil STB /01.08.2019, aviz condiţionat i : /09.08.2019-

S.C. Telekom România Communications SRL, ‘iz Apa Nova 29.07.2019, aviz
de traseu emis de Adrninistraţia Străzilor /01.08.2019), lucrarea constă în

-alimentarea cu energie electrică se va realiza astfel: se va monta o cutie CS pe cablul T3704-

nişă grădiniţă, amp]asată lângă post şi se va prelua cab]u] din tabloul JT în CS cu legătură între CS
i tablou. Cablul JT se va poza subteran din CS proiectată până la cutia destinată 6jmizării —DS.
care se va amplasa lângă locul de consum. Traseul reţelei electńce va fî următorul: de la CS nou
proiectată lângă PT 3704 existent în incinta imobilului cu IE 2lŞ4lva continua prin trotuaw]
şoselei Industriilor cu IE 227219, cca l7Oml apoi prin aleea de?es'cĘ 213054 pâiă la cutia

DS nou proiectată. ţ
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Lungimea traseului este 310m1, adâncimea de pozare în trotuar este de 0,8-1,20m i dc
1,20-1.50m la traversăń de drumuri iar lăţimea anţuIui este de OAm

Pe traseul canalizării nu va fi afectată vegetaţia.
2. Urmare a veriflcării efectuate pe teren în data de 30.08.2019 s-a constatat că în

proximitatea lucrării, pe unele porţiuni există platbandă cu arbori.
In urma analizăńi documentaţiei depuse i a verificăńíor din teren, în conformitate cu

H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teňtońu] Municipiu]ui Bucureti. vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei
!ucrării menţionate.
In execuţia ]ucrăńlor se vor respecta următoare]e condiţii:

- ln proximitatea arborilor săpătura se va executa manual sau utilizăM o tehnologie
adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI materialului
dendrologic.

- In timpul lucrărilor, executanwl va lua măsuri de protejare a materialului
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturiLor (executate rnanual) Ia cel puţin 0,5-1,0 m faţă
de arbusti. conťorm SR 8591/1997 Reţele ediljţape snbrerane, Condiţii de amplasare:

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor. depunerea părnântului sau aLtor materiale în
jurul arbuştilor /gardu]ui viu sau rănireah-uperea ramificaţiilor prin manevrarea uti]aje]or din
dotare;

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de
eventua]e]e pagube produse prin prăbuirea rnaterialului dendrologic. Dacă la veriflcările
ulterioare (12 luni de Ia finalizarea lucrărü) se constată uscarea sau prăbuşirea materia]u]ui
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia inlocuirü exemplarelor uscate i supoflarea
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuirea acestora.

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului
radicular al arbuti1or din proximitatea traseului (prin păstrarea distanţei minime de 0.5-1 ‚Om faţă
de arbuşti), existând riscul secţionării acestuia. defdarea materialului dendrologic se va realiza
numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale (defriare
eare va implica plantarea de material dendrologic in compensare).

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certiflcatul de
Urbanism nr. 309/Wl726910 din 14.05.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti.
împreună cu planul anexă ş în baza avizelor emise de administratorii reţelelor tehnieo -

edilitare.
Pentru orice modificare apărută în traseu] lucrării ulterior emiterii acestui aviz. aveţi

obligaţia solicitării revizuirü acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.
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 Bucureti.

La flnalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială, inclusiv
plantare iarbă/gazon.

Conform articolului 5. litera h. din Łegea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţńlor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulteńoare .pentru
protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele
obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea
suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelorialveole)or/spaţiu verde.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se exeeută Iucrări de defrisare sau toaletare.
Beneticiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi

pentru respectarea condiţiilor din aviz.

Bd Regina Elisabeta nr 47. cod poştal 050013, sector 5, Bucvreşti, Románia



Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de La data emiteńi i este valabil însoţit de
avizui Ministerului Cu]turii şi Identităţii Naţionale întrucât imobi]ul este inclus in Ansamblu]
Industrial „Halele Uzinei Malaxa" care flgurează pe ]ista Monumentelor Istorice din 2015, poziţia
352. Cod R-II-a-A-18091.

DIRECTOR EXECUT

Întocmit:
Exp. VasiIica PLEUşkt1
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CĂTRE: S.C. FAVEO CQNSULTING S.R.L — solicită ridicarea exemplarului de Ia
registratura PMB
Prelungirea Ghencea nr.25, cam, 8 i 10, sector 6

Spre ştiinţă: Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr 9, seotor 6

Referitor Ia Iucrarea: «Extîndere $ branament gaze naturale, str. Pomflor
nr. ‚ Bucureti Sector 6"

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1767356/27.08.2019 şi ia Direcţia
de Mediu cu nr.9689/28.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea
Iucrărfl: „Extindere i branament gaze naiurale, str. Pomilor nr. 32, Bucuresti Sector 6",
conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a planurilor anexate şi
Memoriului tehnic, Ciasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia
Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale aie deţinătorilor de reţele edilitare, aviz emis
de A.D.P.D.U Sector 6), vă comunicăm că, în urma verif]cării efectuate pe teren în data de
02.09.2019, s-a constatat că iucrarea se va executa subteran, astfel:

• Extindere conductă de gaze naturale RP PE 100 SDR1I Dn 125mm cu Iungimea
de lOm, din conducta existentă pe str. Pomiior, până în dreptul imobilului cu nr.32.

• Realizare bransament gaze PE 100 SDR11 Dn32 mm Rp din noua conducta
existentă in carosabilul din str. Pomilor, aceasta străbate trotuarui numerelor pare
până în dreptul imobiluiui situat Ia nr.32.

ĺn urma anaľzării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut
avizui favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate i an de Ia data emiterii.

IMĄ
DIRECTOR EXEpĹQTJV, j4)
Simona-Mańan495 1\

.] Intocmŕt:

Red:A.A./4ex.-1 1.09.2019 - prezentul a iz a fost postat pe site-uI PMB
pe data

Nr.17673561 9689 ...ş7..Çp.3Ü1!

Bd. Re*na E!řsabeta nr 47, d poşiat 0513. sedor 5, Ducureş. R&nánia ia



o
CD



PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

i9iŁť1Ql

Către : S.C. AVI PROD GRUP S.R.L - solicită ridicarea avizului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligraűei nr. 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: “Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale i branşamente
pe str, Baia de Cdş nr. ‚ sector 1", Bucure$i

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1747773/20.06.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 6006/21.06.2019, prin care soflcitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Extindere rez'ea de distńbuţie a gazelor naturale şi branamente pe
str, Baia de Cä nr.7, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de

coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele
edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma veriflcării
efectuate pe teren în data de 04.09.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa
subteran, pe o Iungime de 49m, asťel:

• extindere conductă de gaze naturale RP PE 100 SDR11 Dn 125mm din conducta
existentă în carosabiulul străzii Baia de Cri de Ia punctul de racordare până în
dreptul imobilului de Ia nr. 7, Iucrarea traversând carosabilul i trotuarul străzii

• branament de gaze natural RP PE 100 SDR11 Dn 32mm de Ia noua conductă de
distribuţie mai sus menţionată până în dreptul:

- imobilului situat Ia nr. 7, Ia 0,5m faţă de Iimita din stânga a proprietăţii.
- imobilului situat Ia nr. 9, Ia 0,5m faţă de Iimita din dreapta a proprietăţii.
- imoblului situat Ia nr. 11, 0,5m faţă de Iimita din dreapta a proprietăţii.
- imobilului situat Ia nr. 14, Ia 5m faţă de Iimita din stânga a proprietâţfl.
- imobilului situate Ia nr. 16, Ia 5m faţă de Iimita din stânga a proprietăţii.
• s-a constatat faptul că, în apropierea traseului, în aproprierea imobilului situat Ia

nr. 14 există material dendrologic (1 ex. Acer).
Tn timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime

faţă de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare
sub terane. Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborelui din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin
manevrarea utilajelor din dotare.

Tn cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborelui din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat

Nr. 1747773 I 6006 l

Bd. Regina Disabeta nr. 47, cod poştai 050013, sector 5, Bucureşli, România



sistemul radicular aI acestuia, defríşarea arborilor în cauză se va efectua numai după

obţinerea unui aviz de specialitate emis in baza unei soDcitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI

metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii

meteo nefavorabile.
Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea

Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în apropierea traseului

Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii

eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat

aI execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de inceperea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările

ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi

persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor

verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin

betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelorispaUu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe

teritoriul Municipiului Bucureşti1 art4, lit.b.

Menţionăm că Ţn baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau

toa leta re.
Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării

si pentru respectarea condiţiiior din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DiRECTOR EXECUTW,
Simona-Maria a POPA

Exp F%ARASCĺ

1&5(p 2W9

Red:MJ3ex.- l 3.092019 - prezentul aviz a fost poslat pe sîIe-uí PMB
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1749502162241 19. SEPZÜI9

Către: Administraţia Lacuri, Parcuri i Agrement Bucureti - solicită ridicarea
exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - os. Electronicü nr. 44, Sector 2

Referitor Ia Iucrarea: ‘Branament de apă, branament de incendiu i racord de
canalizare situate în Bucuresti, sector 2, bd. Lacul Tei - str. Petricani"

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1749502/26.06.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 6231/27.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Bran.şament de apă, branament de incendiu i racord de canalizare
situate în BucuretĄ sector 2, bd. Lacul Tei-Str. Petricani", conform documentaţiei depuse
(C.U. nr. 216/14,,L" din 31.08.2018, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea
Notificării nr. 12082/23.05.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,
Aviz de Traseu emis de către Administraţia Străzilor Bucureti, Avizele/acordurile
individuale ale deţinătoriior de reţele edilitare), vă comunicăm că, în urma verificării
efectuate pe teren în data de 16.07.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa astfel:

• Relizare branament de apă potabilă din conducta existentă în carosabil din bd.
Lacul tei, până Ia aproximativ 4m de poarta mare de acces în parc.

• Realizare record de canalizare iegat în căminul de inspecţie existent pe bd. Lacul
Tei, în intrarea dinspre Str. Teiul Doamnei a Parcului Tei Ia 6m.

• Tn vecinătatea traseului s-a constatat existenţa a 2 arbori din specia brad (abies)
respectiv a 2 arbuti.
Tn timpul executărfl acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţeior minime

faţă de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare
subternne. Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura
se va executa manuai sau utilizând o tehnoiogie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. În timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

Tn 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, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.
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Vă facem cunoscut că în cazul in care este secţionat sistemul radicuiar aI

metarialului dendrologic sunteti răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii

meteo nefavorabile.
Precizăm că în cazul în care in urma verificărilor ulterioare (24 iuni de ia finaiizarea

Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseuiui

Iucrărü, veţi avea obiigaţia îniocuirH exempiareior uscate şi suportarea contravalorii

eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora

Avánd în vedere ceie constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat

ai execuţiei iucrărilor menţionate.

Pentru orice modifîcare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Conform ar[icoiuiui 5, Iitera h, din Legea nr 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi compietăriie

ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiiior verzi, persoaneie fizice şi

persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţeie spaţiiior

verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin

betonarea piatbandeioripastileior/alveoieior/spaţiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentui 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 Bucureşti, arL4, Iit.b.

Menţionăm că in baza acestui aviz nu se execută Iucrări de đefrisare sau

toaletare.
Beneficiarul, respectiv executantul Iucrărü, sunt răspunzători pentru executia Iucrărü

i pentru respectarea condiţiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUIIV,
Simona-Marian .

Exp. ‚ARASCA

? 6 SEp 7019

ReđA AJ4ex- 13092019- prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

19. SEF2OI9

Către: SC ENERGCONSTRUCT SRL - solicită ridicarea avizului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poíigrafîei nr. 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: ‘3Branament electric pentru imobflul situat pe str. Stăniie$i

nr. “,sector 1, Bucuresti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1750464/28.062019 şi la Direcţia

de Mediu cu nr. 6425/01.072019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea

Iucrării: „Bransament electric pentru imobŕlul situat pe str Stănhiestŕ nr 58, sector 1' conform

documentaţiei depuse (C.U. nr.
a planurilor anexate şi

Memoriului tehnic, Clasarea Notiflcării nr, emisă de Agenţia pentru

Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare,

Avizul Ministerul Culturii i Identităţii Naţionale nr. )‘ vă comunicăm că, În

urma verificării efectuate pe teren în data de 04.09.2019, s-a constatat că Iucrarea se va

executa pe o Iungime de 9m, astfel:

• Relizare bransament nou monofazat din LEA JT existant în str. StăniIeti până la un

BMPT amplasat Ia Iimita din dreapta a imobilului situat Ia nr. 58. Traseul străbate trotuarul

numerelor pare1 la marginea acestuia existând vegetaţie spontană, ptatbandă (cu un arbore

tnăr/puiet, faţă de care se pătrează distanţa cf. prevederilor SR 8591/1997 Reţele

edilitare subterane, Condiţii de amplasare).

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriu( Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut

avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menUonate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia

solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrăriłor aveţi obligaţia ađucerii terenului Ia starea iniţială, inclusiv

plantare iarbăĺgazon.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările

ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi

persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu điminueze suprafeţele spaţiilor

verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea

platbandeloripastilelorlalveolelorlspaţiu verđe.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, lit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a

spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrisare sau toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.
\9lULU1

DIRECTOR EXECUflÝ

Simona-Maflana P4PA
Întocmit:

v ‘‘ DW Exp. Roxana PARASCA
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1752130/6640/ i9. 5EP2ü

Către : SC AVI PROD GRUP SRL — solicită ridicarea exemplaruiui de Ia registratura
PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligraűei nr 4, sector 1

Referitor la ĺucrarea: &anşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe

str Demnităţii nr ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1752130/04.07.2019 şi Ia

Direcţia de Mediu cu nr. 6640105.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind

Q
executarea Iucrării: „Branşament de gaze naturale pentru imobUul situat pe str Demnităţii

nr 40, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr
a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.

emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de

ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de

12.09.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 5m, astfel:

din conducta existentă in carosabilul str. Demnităţü, perpendicular, până Ia

Iimita din partea stângă a proprietăţii.
• in vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizării dosawlui, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 30412009 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia

solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La flnalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie

a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau

toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTI'
Simona-Maflana

Întocmit:
Exp. Rpxana PARASCA

$r r
— f
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

19. S[P2010
Nr.175590817123

cĂTRE: SC GENERAL MPM JMPEX SRL
(solicită ridicarea răspunsului de Ia registratura PMB)

Spre ştiinţă: Administratia Domeniului Public şi Oezvoltare Urbană Sector 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr 9, sector 6

Referitor Ia Iucrarea: “Extindere conductă cu branament gaze naturale,
Spalaiul Independenţei nr. Bucureti, Sector 6"

c

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1755908/17.07.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.7123/18.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Extindere conductă cu branament gaze naturale, Str Spalaiul
Independenţei nr 253-257 BucuretL Sector 6", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării
nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de
coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele
edilitare, aviz de traseu emis de A.D.P.D.U Sector 6 nr. )‘ vă comunicăm
că, în urma verif]cării efectuate pe teren în data de 09.08.2019, s-a constatat că Iucrarea
se va executa pe o Iungime de 835m, astfel:

• extindere conductă gaze naturai RP PE 100 SDR11 Dn QOmm din conducta
existentă în carosabilul din str. Alexandru Borneanu, continuă prin aleea de
acces, până în dreptul imobilului situat pe Splaiul Independenţei
nr.253-257.

• Realizare bransament gaze PE 100 SDR11 Dnll 32mm Rp din noua conducta
existentă până Ia imobilul menţionat mai sus, Ia 0,5m faţă de Iimita din partea
stăngă a proprietăţii..

Tn urma analizării dosarului, in conformitate cu 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării
revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art. 4, lit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Bd. Regina EUsabeta nr 47, cod poştal 050013. sector 5. Buajreş. Rornšn



Menţonăm că în baza acestuš aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau

toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona- ariana POPA

Întocmit:

Exp. Roxana PARASCA

Red:A.A14ex- 13.092019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

19. 3EF2019

Către S.C AVI PROD GROUP S.R.L — solicită ridicarea exemplarului de Ia
registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligratiei nr 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branament de gaze natural pentru imobflui situat în
Bucureti, str, Gheorghe Ionescu Siseti nr. “, sector 1, Bucumti

Referitor la cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1757619/23.07.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 7318/24.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea lucrării: „Branament de gaze natural pentru imobUui situat in BucuretĄ

str, Gheorghe Ionescu Siseti nr 16A", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.
a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea

Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Medíului Bucureşti
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, Aviz emis de ADP sector
1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 27.07.2019, s-a
constatat că Iucrarea se va executa pe o Iungime de 13,5m, astfel:

• realizare branament de gaze naturale nou, individual din PE 100 SDR 11, Dn
32mm, cu Iungimea de 13,5m i a postului de reglare-măsurare aferent.
Bransamentul de gaze propus va fi racordat Ia conducta de gaze existentă în
carosabilul din os. Gheorghe Ionescu Siseti. Traseul de pozare a branamentuIui
propus va fi realizat prin traversarea carosabilului i a trotuarului soselei, până Ia
de limita din stângă a imobilului situat Ia nr. 16A.

• în aproprierea traseului Iucrărilor s-a constatat existenţa unui arbore situate în
aliniament.
În timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime

faţă de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 ReţeIe edilitare

subterane. Condiţü de amplasare.
Menţionăm faptul că, în dreptul arborelui din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura

se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. Tn timpul Iucrărilor constructorul va

Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin
manevrarea utilajelor din dotare.

Tn cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborele din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat

Iż PI
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sistemul radicular aI acestuia, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după

obţínerea unui aviz de specialítate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI

metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii

meteo nefavorabile.
Precizăm că în cazul În care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea

Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în apropierea traseului

Iucrărfl, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi supodarea contravalorii

eventuaielor prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat

al execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Conform articolului 5, Iitera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalítăţilor, cu modificările şi completări!e

ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi

persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor

verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin

betonarea platbandelorlpastilelDrĺalveolelorlspaţiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe

teritoriul Municipiului Bucureşti, art4, )it.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau

toa Ieta re.

Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării

i pentru respectarea condiţiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabiiitate 1 an de Ia data emiterii.

D$ć$ECUTIV,
%ihonaJSar(âa POPA
( %.I/D1
% Întocmit:

C Exp. Roxana PARASCA

SEp 201g

RedAA.14ex- 13092019 - prezentul avíz a fost postat pe şi(euI PMB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

‘fl r

Către : s.c AVI PROD GROUP S.R.L — solicită ridicarea exemplarului de Ia
registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligraűei nr. 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: “Branament gaze natural pentru imobfluIul situat pe

.Şos, Gheorghe Ionescu Sise$1 nr “, sector 1, Bucureti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1757621/23.07.2019 şi Ia

Direcţia de Mediu cu nr 7319/24.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind

executarea Iucrării: “Branament gaze natural pentru imobflulul situat pe os. Gheoighe

Ionescu Siseti nr. 16", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

* a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.

emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti1

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz emis de ADP sector

1), vă comunicăm că, în urma verif]cării efectuate pe teren în data de 04.09.2019, s-a

constatat că Iucrarea se va executa pe o Iungime de 16m, astfel:

• realizare branament de gaze naturaie nou, individual din PE 100 SDR 11, Dn

63mm, cu Iungimea de 23m şi a postului de reglare-măsurare aferent. BranamentuI

de gaze propus va fi racordat Ia conducta de gaze existentă în carosabilul din os.

Gheorghe Ionescu Siseti. Traseul de pozare a branamentuIui propus va fi realizat

prin traversarea carosabilului i a trotuaruíui oseIei, până Ia de Iimita din dreaptă a

imobilului situat Ia nr. 16.

• s-a constatat că pe traseul Iucrărilor sau în vecinătatea acestuia nu există spaţii

verzi, arbori sau arbusti, Iucrările fiind executate prin carosabil/asfalt.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu I-ŁC.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.

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucräri de defrisare sau de

toaletare, iar Ia finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia

solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie

a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

lń%lII
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Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrisare sau

toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona- iana POPA

f Întocmit
Exp. Roxana PARASCA

a S(p POtg

Red:A.A.I3ex-13.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB

http:ĺ/wnw.pmb pe data de



PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr 1761695178381 i' SE}

Către : SC ELECTRO TIRON SRL — solicită ridicarea exemplaruluî de Ia registratura

PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicű nr. 44, sector 2

Referitor Ia Iucrarea: Alimentare cu energie electńcă a imobilului situat pe str. CăIuei

nr ‚ sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B, cu nr 1761695/06.08.2019 şi Ia

Q
Direcţia de Mediu cu nr 7838107(62019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind

executarea Iucrării: Alimentare cu energie electrică a imobUului situat pe str CăIuei

nr 24, sec(or 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr a

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă

de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale

deţinătorüor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că,

în urma verif]cării efectuate pe teren în data de 13.08.2019, s-a constatat că Iucrarea se

va executa subteran, pe o Iungime de 22m, astfeL

• din CD 2079 existent în trotuarul str. Călusei, prin trotuarul nr. pare aI

str CăIuei, până la Iimita din partea dreaptă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori piantaţi în aiiniament.

Tn urma analizării dosarului, în conformitate cu 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia

soliçitărfl revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie

a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări đe defrisare sau

toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUŢJY,iw,.
Simona-Marianw EbPA\\).

-Intocm:Ĺ
‘ Exp. Roxana PARASCA

*
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

‘a SEť2pw

Către : SC GENERAL MPM IMPEX SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia

registratura PMB

Spre ştiinţă: PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public

Intrarea Odobeti nr. 5-7, sector 3

Referitor Ia Iucrarea: Extindere reţea de distribi4ie a gazelor naturale .şi branamente pe

A!eea Ninsodi nr. ‚ proprietate particulară, sector 3, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1762768/09.08.2019 şi Ia

Direcţia de Mediu cu nr. 8030/12.08.2019, prin care soticitaţi avizut de specialitate privind

executarea Iucrării: „Extindere reţea de distńbuţie a gazelor naturaie i branamente pe

Aleea Ninsońi, proprietate padiculară, sector 3", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea

Notificărü nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,

PIan de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele

edilitare, aviz de traseu emis de PS 3), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe

teren în data de 11.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o

Iungime de 186m, astfel:
• din conducta existentă în carosabilul Aleii Ninsorii, prin prin carosabilul i drumul

de pământ aI Aleii Ninsorii, până Ia aproximativ 17m faţă de Iimita din partea

stângă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 30412009 privind

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem

cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentuiui aviz, aveţi obligaţia

solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrări?or

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fÎ sancţionată

conform art. 4, lit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie

a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau

toa Ietare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia đata emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

19. ŁP 2019

Către SC FAVEO CONSULTING SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia

registratura PMB

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1

Referitor Ja Iucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale i branamente pe

M Nicolae Grigorescu nr ‚ sector 3, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1762780/09.08.2019 şi Ia Direcţia

de Mediu cu nr 8031/12.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea

lucrării:3,Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale i branamente pe bd. Nicoíae

Grigorescu, sector 3", conform documentaţíei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de coordonare reţele edilitare,

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de

Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de

11.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 23,5m, astfel:

• din conducta existentă în carosabilul str. Malva, prin platbanda din bd. Nicofae

Grigorescu, până la aproximativ 0,5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

ln urma analizărfl dosaruluí, in 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 favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia

solicitărü revizuirfl acestuia înainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv

plantare iarbălgazon.
Conform articoiului 5, litera h, din Legea nr. 24i2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţüior verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările

ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi

persoaneie juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor

verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea

platbandeior/pastilelorlalveolelorlspatiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, lit, b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a

spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrisare sau toaletare.

Prezentul aviz are termen de vaiabilitate i an de ia data emiterii.

DJRECTOR EXECU%î'\

Simona-Mariana Întocmit:
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1762778 i 8033 / g, SEP 2013

Către : SC FAVEO CONSULTING SRL — so(icită ridicarea exemplarului de la

registratura PMB

Spre ştiinţă: PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului PubIic

Intrarea Odobeti nr 5-7; sector 3

Referitor Ja Jucrarea: Extindere reţea de distdbuţie a gazelor naturale i branamente pe

str Vitioarn nr proprietate particulară, sector 3, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B, cu nr 1762778/09.08.2019 şi Ia

Direcţia de Mediu cu nr. 8033/12.082019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind

executarea Iucrării: „Extindere retea de distribuţie a gazeIor naturale .şi branşamente pe

str Vitioara, proprietate particulară, sector 3", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea

Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti1

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de

PS 3), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 11.09.2019, s-a

constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 27m, astfel:

• din conducta existentă in carosabUul str. Vitioara, prin carosabilul str. Vitioara,

până Ia aproximativ 2m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii.

• tn vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

In urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B.

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului

cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului

solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, lit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie

a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau

toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia đata emiterii.

DIRECTOR EXECUTJĂfl%

Simona-Maflana p % ‘%

Red:P.R./3ex.-16,O9.201 9 - prezentu) aviz a ĺost poslat pe site-uI PMB pe data de

ICnfl42nr R,,a,ms Româna

nr 304/2009 privind
Bucureşti, vă facem

aviz, aveţi obiigaţia

starea initială.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către SC GENERAL MPM IMPEX SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia

registratura PMB

Spre ştiinţă: PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public

Intrarea Odobesti nr 5-7, sector 3

Referitor Ia Iucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale i branamente pe

str PotauIui nr i pe drumul de seivitute IE 229829, sector 3, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1762771/09.08.2019 şi Ia

Direcţia de Mediu cu nr. 8034/12.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind

executarea Iucrării: „Extindere reţea de distribuţie a gazelor natura/e .şi branamente pe

str Po$auIui .şi pe drumul de servitute IE 229829, sector 3", conform documentaţiei

depuse (C.U. nr. ‚ a planurilor anexate şi Memoriului tehnic,

C(asarea Notificării nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu

emis de PS 3), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de

11.09.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 145m,

astfel:
• din conducta existentă în carosabilul str Postasului, în dreptul imobilului cu nr.

26-38, prin carosabilul str. Postasului, până Ia aproximativ lm faţă de Iimita din

partea stângă a proprietăţii.
• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

Tn urma analizării dosarului, în conformitate cu 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 lucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia

solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie

a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau

toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTW1==
%

Simona-Manana,ytjrA
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Exp. Roxana PARASCA
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pe đata de «‘
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- PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

19, SEP 2019

Către: SC R&D QUALITY INS TAL GAZ SRL — prin — solicită ridicarea

exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe os. Chitflei

nr. ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1766101/2208.2019 şi Ia

Direcţia de Mediu cu nr 9520/23.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privínd

executarea Iucrării: „Branşament de gaze naturale pentru imobilu! situat pe os. Chitflei

nr 158 A, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.
a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificărií nr.

emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de

Administraţia Străzilor, avizul Ministerului Culturii nr. 989/S112.06.2019), vă comunicăm

că, în urma verificării efectuate pe teren in data de 07.05.2019, s-a constatat că lucrarea

se va executa subteran, pe o Iungime de 5m, asťel:
• din conducta existentă în carosabilul os. Chitilei, perpendicular, până Ia

aproximativ 0,5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizării dosarului, în conformitate cu 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia

solicitării revizuirii acestuia inainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Q Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform ar[. 4, Iit, b din Anexa 1 la H.C.&M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie

a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau

toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECU
Simona-Mariana

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R.t3ex-16,O9.201 9 - prezentul aviz a fast postal pe site-uI PMB
pe data de

____
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çfl7r PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

19. SEP 231

Către : SC ELECTROCONS PROIECT SRL — solicîtă ridicarea exemplarului de Ia

registratura PMB

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1

Referitor Ia lucrarea: Alimentare cu energie electńcă a imobilului cu adresa

bd. Metalurgiei nr ‚ sector 4, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1768919/02.09.2019 şi la

Direcţia de Mediu cu nr 9905/03.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind

executarea lucrării: „Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa bd. Metalurgiei

nr. 61 D, sector 4", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notif]cărfl nr.

emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de

coordonare reţele edi!itare, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele

edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma

verificării efectuate pe teren în data de 12.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va

executa subteran, pe o lungime de 240m (domeniul public) + 135m (domeniul privat),

astfel:
• din PTAB 5027 existent în bd. Metalurgiei, prin trotuarul nr. impare aI

bd. Metalurgiei, până Ia aproximativ 15m faţă de (imita din partea stângă a

proprietăţii.
• fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă din vecinătatea traseului Iucrării.

ln timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor

minime fată de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997

Reţeíe edilitare sub terane, Condiţii de amplasare.
Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura

se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu

distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic, In timpul Iucrărilor constructorul va

Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau

altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin

manevrarea utilajelor din dotare.
În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată» în scopu) menţinerii

distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul

radicular aI acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea

unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI

metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii

meteo nefavorabile.
Precizăm că în cazul în care în urma veriflcărilor ulterioare (24 luni de Ia flnalizarea

Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

Nr. 1768919199051
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Iucrărfl, veţi avea obligaţia înlocuirü exemplarelor uscate şi suportarea contravalorií
eventualelor prejudicU produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat

ai execuţiei Iucrărilor menţionate.
Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi

obligaţia soiicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.
La flnalizarea Iucrărilor aveţi obIigaia aducerii terenului Ia starea iniţială,

inclusiv plantare iarbălgazon.
Conform adicolului 5, Iitera h, din Legea nr 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţUlor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi
persoaneie juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor
verzi", Prin urmare este intenisă reducerea suprafeeior de spaţiu verde prin
betonarea platbandelorlpastilelor/aiveolelor/spatiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentui aviz de specialitate, va fi sancţionată
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, flt.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută iucrări de defrişare sau
toaietare.

Benefîciarul, respectiv executantul iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării
i pentru respectarea condiţiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate i an de la data emiterii.

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R.I3ex.-16.O9.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uí PMB
• pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

19. SEP 2fl19
Nr. 17724041104931

cĂTRE,

Regia Autonomă de Dlstribuţie a EnergIei Termice Bucureşti
DJRECŢIA TERMOENERGETICĂ

Secţia Distdbuţie Sector 3
Str Cavafli Vechi nr 15, Sector 3, Bucureşti

Spre ştiinţă:

) PrImăria Sectorului 3 - D!RECŢIA ADMINISTRA REA DOMENIULUI PUBLIC, Intr
Odobe$ nr 5-7, Sector 3, e-mail: domeniu.pubIicDdmańe3.m

) Asociaţia de propdetafl bloc R1, Str Lt. Nicolae Pascu nr z Sector 3
) Asociaţia de proprietari bloc R2, Str Ii Nicolae Pascu nr 4, Sector 3

Ca urmare a solicitării dumneavoastră, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1772404113.09.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 10493116.092019, prin care soiici[aţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra nouă arboh situaţi în spaţiile
verzi aferente blocuhlor R1 i R2 din Str. Lt. Nicolae Pascu nr. 2 şi respectiv nr. 4, Sector 3,
pe traseul canalului termic - Ia care se realizează iucrări în vederea remediehi avariei
majore apărute pe Magistrala 2 termoficare CET-SUD, conform Avizului đe Intervenţie în
Domeniul Pubiic nr. 129.08.2019, precum şi a veńfĺcării efectuate pe teren în data de
17.09.2019, în conformitate cu Legea nr. 241200? privind regfementema şi administrama
spaţiilor verzi din intmvflanul localită(ilor cu modificările i completările ulterioare i
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritodul
Municipiului Bucureçti, avlzăm;

Defriare cu extragerea rădăcinilor:

Spaţiu verde bloc R1 din Str Ii Nicolae Pascu nr 2 — adiacent B-dul
Energeticlenllor:

- 2ex. Ulmus sp. (ulm) O 22-35cm, h 8-lOm (din cam un ex. bituśpinal)

Spaţiu verde bloc P2 din Str li Nlcolae Pascu nr 4 — adlacent B-dul
Energeücienilor:

- lex. Morus sp. (dud) multitulpinal, O 15-20cmĺtulpină, Ii 8-lOm
- lex. Ailanthus sp. (fals-oţetar) ® l2cm, h 3m
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals-oţetar) O 22cm, h 7-6m
- 3ex. Populus sp. (plop) O 30-45cm, h 7-12m
- lex. Popuius sp. (plop) S 5őcm, h 7-8m, în declin bioiogic
- lex. TiIia sp. (tei) ® 2Ocm, h 8-Šm



Lucrările de deĺrişare avizate vor fi executate in prezenţa unui reprezentant aI

Primăriei Sectorului 3 - DIRECŢ!A ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC Tn scopul

remedierii avadei, evacuăndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca călle de acces, Iuándu

se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorăńi constwcţiilor din jur1 a reţelelor

aeriene sau a autovehiculelor din zona parcării auto adiacente.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului prin defriarea acestor lOex. de arbori,

este necesar să prezentaţi În termen de 5 zlIe Iucrătoare, de Ia data prezentei, un
„Protocolul de plantare" a iO ex. arbori tineri cu balot de pămánt cu circumferinţa mlnśm

20-28 cm i înălţimea corespunzătoare clrcumferinţei în funcţie de specie. Protocolul se va

incheia cu Primäria Sectorului 3 — DIRECŢIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC -

pentru următoarea perioadă optimă de plantare, toamna anului 2019-primăvara anului

2020. in Protocolul de plantare trebuie specificat amplasamentul (Iocatiile de plantare),

Derioada de executie, numărul si speciile Dropuse ce urmează a fi plantate, precum si

conditiüe de intretlnere a mateńalului dendroJooi, cť. prevederilor Art. 9 alin.3 din Anexa 1
Ia HCGMB 30412009 pdvind Nomwfe de pmtecţie a speţiiior veni de pe (edtoriul

Municipiuiui Bucure.şti. Dacă „Protocoiul de plantare" nu respectă condiţiile de intocmire

prevăzute prin HCGMB 304/2009 (Art. 9 alin.3), va fi consIderat nul.

Neprezentarea „Protocolului de p!antare" ín termenui stabiiit se considerâ
DEFRIŞARE FARA AVJZ şi se sancuonează conform iegÎL

La finalizarea Iucrărilor de plantare, confcrm Art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B.

nr 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, in vederea

verificării în teren a plantărHor în compensare, în caz contrar se vor aplica sancţiuni

conform Art, 4 din acelasi act normativ,

Prezentul avíz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

Defrlare - lOex. situaţi pe traseul canalului termic aI maglstralel avarlate.

fntocmit:
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ť PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

____

Direcţia de Mediu

Nr. 1749290161871

Către SC GINICON SRL
Str. Modestiei nr. 62, sector 1, Bucureti

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: “Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str Ciucă

Ştefan nr ‚ sector 2, Bucureşti"

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1749290/25.06.2019 şi Ia Direcţia

de Mediu cu nr. 6187/26.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea

Iucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str Ciucă tefan nr 59A,

sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a planurilor

anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia

pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele

edili(are, aviz de traseu emis de Administraţia Străziłor), vă comunicăm că, în urma verificării

efectuate pe teren în data de 04.09.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran,

pe o Iungime de 8,5m, astfel:

• realizare branament de gaze naturale nou, individual din PE 100 SDR 11, Dn

32mm, cu Iungimea de 8,5m si a postului de regiare-măsurare aferent.

BranamentuI de gaze propus va fi racordat Ia conducta de gaze existentă în

carosabilul Str. Ciucă Stefan. Traseul de pozare a branamentuIui propus va fi

realizat prin traversarea carosabilului i a trotuarului străzfl, Ia 2m de Iimita din

dreapta a imobilului situat Ia nr. 59A.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

in urma analizării dosarului, în conformitate cu 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia

solicitărfl revizuirfl acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va f] sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a

spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXEq%.
Simona-MariąűPOPĄ ĺntocmit:
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

imobilul situat în Bucuresti,

Nr. 174993416232 I 2 ŁY LUI

Către : S.C. AW PROD GRUP S.R.L

(solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura P.M.B.)

Spre ştiinţă: ADP Sector i - B-dul Poligraflei nr. 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: “Branşament de gaze naturale pentru

str Aledeni nr. ‚ sector 1"

Referitor Ia cererea dvs., ínregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1749934/26.062019 şi Ia

Direcţia de Mediu cu nr. 6232127.Q6.2019, prin care soHcitaţi avizul de specialitate privind

executarea Iucrării: “Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat în Bucureşti,

str. Aledeni nr 45, sector", conform documentaţiei depuse (C.U. nr

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notif]cării nr.

emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti1 Avizelelacordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu

emis ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de

04.09.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 5m, astfel:

realizare bransament de gaze naturale nou, individual din PE 100 SDR 11, Dn

32mm, cu Iungimea de 5m i a postului de reglare-măsurare aferent. BranamentuI

de gaze propus va fi racordat Ia conducta de gaze existentă în carosabilul din

Str. Aldeni. Traseul de pozare a bransamentului propus va fi realizat prin

traversarea carosabilului i a platbandei aferente străzii, Ia 5m đe Iimita din stângă

a imobilului situat Ia nr. 45.

• Pe traseului Iucrărilor s-a constatat existenţa unei platbande în care există plantaţi

arbori specia Prunus Cerasifera.

În timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţełor

minime faţă de axul arborilor de im—1.6m, conform prevederilor SR 8591/1997

Reţele edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptui arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura

se va executa manual sau utilizănd o tehnologîe adaptată condiţiilor din teren care să nu

distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. În timpul Iucrărilor constructorul va

lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pămántului sau

altor materiale ?n jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramuriior arborilor prin

manevrarea utilajeior din dotare.

ĺn cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" în scopui menţinerii

distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timput execuţiei poate fi secţionat sistemul

-— -.-.
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radicular aI acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinereaunui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.
Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aImetarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţiimeteo nefavorabile.
Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia flnalizarea)ucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseuluiIucrăriś, veţi avea obligaţia înocuirii exempareIor uscate şi suportarea contravaloriieventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.
Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionataI execuţiei Iucrărilor menţionate.
Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţiobligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.
La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială,inclusiv plantare iarbălgazon.
Conform articolului 5, Iitera h, din Legea nr. 2412007 privind regiementarea şiadministrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modiflcările şi completărileuterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şipersoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze supraĺeţele spaţiilorverzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prinbetonarea platbandelorlpastilelor/alveolelor/spaţiu verde.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionatăconform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de peteritoriul Municipiului Bucuregi, art.4, Iit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sautoaletare.
Beneflciarul, respectiv executantul Iucrărü, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrăriii pentru respectarea condiţiilor din aviz.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

!ntocmit:
Exp. Roxana PARASCA

1 QSEPzoj9

Red:M.i3ex.- 18.092019 - prezentul aviz a fost pastat pe síte-uI PMB

pe data de

l c mI

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Maflana POPA
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

fl

Către : S.C. AW PROD GRUP S.R.L

(solicită ridicarea exempĺarului de la registratura P.M.B.)

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1

Reťeritor ia iucrarea: “Branament gaze naturale pentru imobilul situat în Bucureşti,

str Comana nr. ‚ sector 1"

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1750770/28.06.2019 şi la Oirecţia

de Mediu cu nr. 6421101.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea

Iucrărií:,,Bransament gaze naturale pentru imobilul situat în BucureştĄ str Comana nr3,

sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Ciasarea Notificărh nr, emisă de

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătoriior de

reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, in urma

verificării efectuate pe teren in data de 04.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa

subteran, pe o lungime de 4,5m, astfel:

• realizare bransament de gaze naturale nou, individual din PE 100 SDR 11, Dn

32mm, cu Iungimea de 4,5m i a postului de reglare-măsurare aferent.

Branamentul de gaze propus va fl racordat la conducta de gaze existentă in

carosabilul din Str. Comana. Traseul de pozare a branamentuIui propus va fi

realizat prin traversarea carnsabilului i a trotuarului străzH, ia lm de iimita din

dreapta a imobilului situat Ia nr. 3.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

ľn urma analizărü dosarulut în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normeie de protecţie a spaţflior verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut

avizui favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia

solicitărfl revizuirfl acestuia înainte de începerea execuţiei iucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Nerespectarea ceior menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform ad. 4, ľt, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 30412009, privind Normele de protecţíe a

spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate i an de ia data emiterii.

DIRECTOR EXEŚUnY,
Simona-Maríaha PqPA Intocmit:

Red:A.AJ3ex.- a fost postat pe sile-uI PMB
pe data de

0'
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

2.5. SEĽ zw

Către : SC AVI PROD GRUP SRL — solicită ridicarea avizului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr 44, sector 2

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str Ceptura

nr. ‚ sector 2, Bucureşti

Referitor ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1751089/01.07.2019 şi ia

Direcţia de Mediu cu nr. 6482/02.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind

executarea Iucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobflu/ situat pe str Ceptura

nr 47, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a

pianurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă

de Agenţia pentru Proteąia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale

deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că,

în urma verificării efectuate pe teren în data de 17.09.2019, s-a constatat că iucrarea se

va executa subteran, pe o Iungime de 4m, astfei:

• din conducta existentă în carosabilul str. Ceptura, perpendicular, până Ia

aproximativ 0,5m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma anaiizării dosaruiui, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiuiui Bucureşti, vă facem

cunoscut avizui favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterfl prezentului aviz, aveţi obligaţia

solicitării revizuirii acestuia înainte đe începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obIigaa aducerii terenuiui Ia starea iniţiaiă.

Nerespectarea ceior menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, iit, b din Anexa 1 Ia H.CG.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie

a spaţHlor verzi de pe teritoriul Munícipiu(ui Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se executä Iucrări de defrisare sau

toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DJRECTOR EXECUTIV,
Simona-MarianqPQő

Întocmit:
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Red:PR.i3ex.-1809.2019 - prezentut aviz a fost postat pe she-uI PMB
pe data de

&
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1751080/64851 L 0. Lť 1UI

Către SC A VI PROD GRUP SRL — solicită fldîcarea avizului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dui Poligraňei nr 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea:
str Demnităţii nr

Branşament de gaze naturale pentru

sector 1, Bucureşti
imobüul situat pe

Referitor Ia
Direcţia de Mediu
executarea Iucrării
nr 39 A, sector

ln
Normele
cunoscut

nr 304/2009 privind
Bucureşti, vă facem

aviz, aveţi obligaţia

toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate ‘1 an de Ia data emiterii.

!ntocmit:
EĘARASCA

ý

Red:RRJ3Cx.-18.09.2019 - prezentul avíz a fast postat pe site-uI PMS
• pe data de

!! II

c

cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1751080/01.07.2019 şi la

cu nr. 6485/02.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind

Branşament de gaze naturale pentru imobUul situat pe str Demnităţii

1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.

emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediu!ui Bucureşti,

Avizeleiacordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de

ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de

1109.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 4,5m,

astfel:
• din conducta existentă în carosabilul str. Demnităţii, perpendicular, până Ia

aproximativ 0,5m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B.

de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului

avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului

solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, lit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie

a spaţhlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana P4
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

7S8Eř?M

Control -

Nr. 1751343165491

Către : SC ELECTROCONS PROIECT SRL — soflcită ridicarea exemplarului de Ia
registratura PMB

Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi
Servicii Spaţii Verzi - B-dulMetalurgieinr 12-18, GrandArena, et. 1, sector 4

Referitor Ia Iucrarea: Alimentare cu energie electńcă a imobflului situat pe Drumul
Postalionului nr. ‚ sector 4, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B, cu nr 1751343/02.07.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr 6549/03.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării:,,Ăümentare cu energie electńcă a imobflului situat pe Drumul
Pot&ionuIui nr. 14 A, sector 4", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de

coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale debnătorilor de reţele
edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării
efectuate pe teren în data de 12.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa
subteran, pe o Iungime de 180m, astfel:

• din CS existentă în trotuarul Drumului Postaiionului, prin trotuarul nr. impare aI
Drumului Postalionului, până Ia aproximativ 18m faţă de limita din partea stângă a
proprietăţii.

• fără afectarea arborelui existent în aliniament, din dreptul imobilului cu nr. 39 C
Drumul Postalionuiui, în vecinătatea traseului lucrării.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime

faţă de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane. Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic, În timpul lucrărilor constructorul va
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin
manevrarea utiajeor din dotare.

Tn cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborele din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat
sistemul radicular al acestuia, defrişarea arborelui în cauză se va efectua numai după
obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat in apropierea traseului

Rs1 Rpnin Fiçb nr S7 nw1 mçtI fl(U111 trtnr



lucrării, veţi avea obligaţia mnlocuirü exempiarului uscat şi suportarea contravalorfl

eventua(elor prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat

aI execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

Ła finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.C.&MB. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe

teritoriul Municipiului Bucureşti, arŁ4, ĆiLb.

Menţionăm că in baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrisare sau

toaletare.
Beneficiarul, respectiv executantul Iucrărü, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrărü

i pentru respectarea condiţiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate i an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUflV,

Simona-Maáiana POPA

!ntocmit:
Exp. Roxana PARASCA

1

Red:RRI3ex.-1Ę.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
pe data de



PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

23. SE?2019

Către : SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL

Aleea Mańus EmanoU Buteică nr. 18-20, sector 3

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligraňei nr. 4, sector 1

Referitor la Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobflul situat pe

str. Doamna Stanca nr. ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1752016/03.07.2019 şi Ia

Direcţia de Mediu cu nr. 6563/04.07.2019, prin care solicitaţi avizul de speciahtate privind

executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilui situat pe str. Doamna

Stanca nr 19, sector 1, conform đocumentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.

emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edíĺitare, aviz de traseu emis de

ADP sector 1), vă comunicăm că1 în urma verificării efectuate pe teren în data de

17.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 6m, astfeL

• din conducta existentă în carosabilul str. Doamna Stanca, perpendicular, pánă Ia

limita din partea stângă a proprietăţii.

• ţără afectarea vegetaţiei existente în platbandă.

In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării đistanţelor

minime faţă đe axul arborilor de im—i.5m, conform prevederilor SR 8591/1997

Reţele edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura

se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu

distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. Tn timpul Iucrărilor constructorul va

lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau

altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin

manevrarea utilajelor din dotare.

Tn 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 sistemuł

radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea

unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al

metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii

meteo nefavorabile.
Precizăm că în cazul în care în urma veriflcărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finafizarea

Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi supođarea contravalorii

eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Nr. 1752016165831



Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionatal execuţiei lucrăriior menţionate.
Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţiobligaţia solicitării revizuirii avizului inainte de începerea execuţiei Iucrărilor.La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială,inclusiv plantare iarbălgazon.
Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şiadministrarea spaţiilor verzi din intravilanui Iocalităţilor, cu modificările şi completărfleulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şipersoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilorverzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prinbetonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionatăconform H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de peteritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.
Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de đefrisare sautoaletare.
Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţialucrării i pentru respectarea condiţiilor din aviz.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia đata emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simonă-M ana POPA

Intocmit:
Exp. Roxana PARASCAj

1 9.SEP?oíg

Red:P.R/3ex.-1809.201 9 - prezentul aviz a fost pastat pe síte-uI PMB

pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

1 nrI7jfl

L,J.JLI.'

Către : SC AVI PROD GRUP SRL — solicită ridicarea avizului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Eíectronicü nr 44, sector 2

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe

str. Polovraci nr ‚ sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1752124/04.07.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 6641/05.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Polovraci

nr 22, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a
planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificărfl nr, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizelelacordurile individuale ale deţinătorilor

de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma

veriflcării efectuate pe teren în data de 29.08.2019, s-a constatat că Iucrarea se va

executa subteran, pe o Iungime de 4,7m, asťel:
• din conducta existentă în carosabilul str. Polovraci, perpendicular, până Ia

aproximativ 0,6m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
În urma analizărfl dosarului, în conformitate cu H.C.G.MB. nr. 30412009 privind

Normele de protecţie a spaţHlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem

cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia

solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţ obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform ad. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie

a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
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 EXECUIJW,
Simona-Marianajöf4.

(( P)41
Intocmit:

P oxnaPARASCA

ReďPRI3ex-18.09.201 9 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către : SC A VI PROD GRUP SRL — solicită ridicarea avizului de Ia regîstratura PMB

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobflul situat pe str Berzei

nr. ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia RM.B. cu nr. 1752119/04.07.2019 şi Ia

Direcţia de Mediu cu nr. 8643/05.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind

executarea Iucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobflui situat pe str Berzei

nr 92 A, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic1 Clasarea Notificărü nr.

emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,

Avizele/acordurile individuaie ale deţinătoriior de reţele edilitare, aviz de traseu emis de

Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma veriflcării efectuate pe teren în data de

17.09.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 5,5m,

astfel:

• din conducta existentă în carosabilul str. Berzei, perpendicular, până

aproximativ 0,2m faţă de Iimita din par[ea dreaptă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
ln urma analizărü dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B.

Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului

cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului

solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La fînalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie

a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau

toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

ĐIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana PQPĄtj4

- Intocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Nr. 1752119166431
LU'
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nr 304/2009 privind
Bucureşti, vă facem

aviz, aveţi obligaţia

starea iniţială.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Către SC POWERTEC PROIECT SRL

Bd. Banu Manta nr 2, mansardă, ap. 5, sector 1

Spre ştiinţă: ADP Sector i - B-dui Poligraflei nr 4, sector 1

Referitor ía Iucrarea: Alimentare cu energie e/ectrică a imobflului situat pe

str Sŕ Voievozi nr ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., inregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1752883/05.07.2019 şi Ia

Oirecţia de Mediu cu nr 6717/08.07.2019, prin care solícitaţi avizu( de specialitate privind

executarea Iucrării: „Aümentare cu energie electrícă a imobi/uíui situat pe str. Sf Voievozi

nr. 20-24, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Cłasarea Notificărü nr

emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de

coordonare reţele edilitare / Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele

edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1, avizul Ministerului Culturfl nr.

vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de

11.09.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 300m,

astfel:
• din PTS 2486 existent pe Calea Griviţei, subtraversează str. Semicercului,

continuă prin trotuarul nr. pare al str. Semicercului, prin trotuarul nr. impare al

str. Ecaterina Teodorescu, subtraversează str. Ecaterina Teodorescu, apoi prin

trotuarul nr. pare aI str Sf. Voievozi, până la aproximativ 1 5m faţă de Iimita din

partea dreaptă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

Tn urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind

r
-

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem

cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia

solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia ađucerii terenului Ia starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art 4, lit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie

a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau

toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana pĄ'

Intocmit:
Exp. RoxanaPARASCA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

23. SEV

Către : SC AVI PROD GRUP SRL — solicită ridîcarea avizului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligraflei nr 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe Intrarea

Străule.şti nr sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1753258/08.07.2019 şi Ia

Direcţia de Mediu cu nr. 6757/09.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind

executarea Iucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobi/uI situat pe Jntrarea

Strău/esti nr 1 C, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării

nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edüitare, aviz de traseu emis de

ADP sector 1), vă comunicăm că, În urma verificării efectuate pe teren în data de

01.08.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 9m, astfel:

• din conducta existentă în carosabilut Intrării Străulesti, perpendicular, până Ia

aproximativ 33m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi in aliniament.

In urma analizării dosarului, în conformitate cu 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 emiterfl prezentului aviz, aveţi obligaţia

solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La fînalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va $1 sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 30412009, privind Normele de protecţie

a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau

toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTJV,
Simona-Mariana PO

!ntocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Ređ:P.RJ3ex.-1809.2019 - prezentul aviz a ťost postat pe site-uI PMB
pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

2îSŁĽ 2019

a imobUului situat pe

Nr. 1753428 I 6794 I

Către SC POWERTEC PRO1ECT SRL
Bd. Banu Manta nr. 2, mansardă, ap. 5, sector 1

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şo& Electronicü nr 44, sector 2

Referitor Ia Iucrarea: Alimentare cu energie electrică
str, Baia de Aramă nr. ‚ sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B, cu nr 1753428/09.07.2019 şi Ia Direcţia

de Mediu cu nr. 6794/10.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea

Iucrării:,,Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str, Baia de Aramă nr 1,

sector 2", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. a planurUor

anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificărfl nr, emisă de Agenţia

pentru Protecţia Mediului Bucureşti1 Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele

edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării

efectuate pe teren in data de 11.09.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran,

pe o Iungime de 53m, astfel:
• din PT 623 existent în curtea RADET, prin trotuarul nr. impare aI str, Baia de

Aramă, până Ia aproximativ 3,5m i 5Dm faţă de Iimita din partea dreaptă a

proprietăţii.
• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetaţie spontană.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obhga(ia

solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia ađucerii terenului Ia starea iniţială.

Conform articolului 5, Iitera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările

ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaiIor verzi, persoanele fizice şi

persoanele juriđice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaiIor

verzi". Prín urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea

platbandelorlpastilelorlalveolelorlspaţiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a

spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EţčEľflV.
Simona-MaHn Ş9PĄ

!ntocmit:
ejnPARASCA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

24 SE î9

Către : SC POWERTEC PROIECT SRL
Bd. Banu Manta nr 2, mansardă, ap. 5, sector 1

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Alimenatre cu energie electrică a imobilului cu adresa str Vasiie

Lasçăr nr. ‚ sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., inregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1754527/11.07.2019 şi Ia

Direcţia de Mediu cu nr 6912/12.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind

executarea Iucrării: „Alimenatre cu energie electdcă a imobilului cu adresa str. Vasile

Lascărnr 216-218, sector 2", conform documentatiei depuse (C.U. nr

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notiflcării nr.

emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de

coordonare reţele edilitare, Avizelelacordurile individuale ale deţinătorilor de reţele

edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, in urma

verificării efectuate pe teren mn data de 11.09.2019, s-a constatat că Iucrarea se va

executa subteran, pe o Iungime de 160m, astfel:

• se mansonează în cablul existent în trotuarul str. tefan ceI Mare, în aproprierea

Spitalului Colentina, subtraversează str. Stefan ceI Mare1 continuă prin trotuarul nr.

pare aI str. Vasile Lascăr, până Ia Iimita din partea stângă a proprietăţii.

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament din vecinătatea traseuiui iucrării.

In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor

minime faţă de axul arborilor de im—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997

ReţeIe edilitare sub terane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura

se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu

distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va

Iua măsuri de protejare a materíalului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau

altor materiale in jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin

manevrarea utilajelor din dotare.
În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi"modelată' in scopul menţinerii

distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fl secţionat sistemul

radicular aI acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea

unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că in cazul în care este secţionat sistemul radicular aI

metarialului dendrologic sunteţi răspunzătcri de eventualele pagube produse Ia condiţü

meteo nefavorabile.
Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea

Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

Iłijj1I

Nr. 1754527/69121

— - !-__ flC11 Ónr Ç Pí,n,çh Rn



Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exempłarelor uscate şś suportarea contravalorii
eventuaielor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat
aI execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modifîcare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Conform articolului 5, Iitera h, din Legea nr. 2412007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările
uiterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor veni, persoanele fizice şi
persoaneie juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor
verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelorlspaäu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată
conform H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, Iitb.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau
toaletare.

Beneflciarul, respectiv executantul Iucrărfl, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării
i pentru respectarea condiţiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

lntocmit:
Exp. Roxana PARASCA

1 &SEp2

ReďP.R./3ex.-16.09.201 9 - prezentul aviz a fost postat pe site-u! PMB

pe data de

I i iI

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

73. SEV

Către : SC E-DISTRUBUTIE MUNTENIA SA — prin d-na — solicită

ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligraflei nr. 4, sector 1

Referitor ía Iucrarea: Branşament de energie eíectrică a imobilului situat pe str. oimuIui

nr. ‚ sector 1, Bucureşti

Reĺeritor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1754570/11.072019 şi Ia Direcţia

de Mediu cu nr. 6916/12.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea

lucrărü: Branşament de energie electrică a imobfluiui situat pe str .Şoimuiui nr. 16, sector 1,

conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a planurilor

anexate şi Memoriufui tehnic, Cfasarea Notificării nr, emisă de Agenţia

pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis

de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren in data de

18.07.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 2m, astfel:

• din LEA JT existent in trotuarul str, Soimului, perpendicular, până Ia aproximativ 2m

faţă de limita din partea stângă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există platbandă cu iarbă.

In urma analizării dosarului, în conformitate cu 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia

solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei ucrăriIor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială, inclusiv

plantare iarbălgazon.
Conform adicolului 5, Iitera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţülor verzi din intravilanul Iocaiităţilor, cu modificările şi completările

ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi

persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor

verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea

platbandelorlpastilelorlalveolelorlspaţiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a

spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXĘCUTJV,
Simona-Mari»ă!'POPA

Întocmit:
$naPARASCA

k,1 -
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

23. SEP

Către: SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL
Aleea Mańus Emanoil Buteică nr. 18-20, sector 3

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Brnnşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe

os. StrăuIeti nr ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1756383/18.07.2019 şi Ia

DirecVa de Mediu cu nr. 7194119.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind

executarea Iucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe os. StrăuIeti

nr 68, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr
a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.

emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de

Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificărH efectuate pe teren în data de

01.08.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 14m,

astfel:
• din conducta existentă în carosabilul os. Străulesti, perpendicular, până Ia

aproximativ 2m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii.

• fără afectarea vegetaţiei existente în vecinătatea traseului Iucrării.

ln timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor

minime faţă de axul arborilor đe lm—1.Sm, conform prevederilor SR 8591/1997

Reţele edilitare subterane. Condiţîi de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura

se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu

distrugă sistemul rađicular al materialului đenđrologic, In timpul lucrărilor constructorul va

Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau

altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin

manevrarea utüajelor din dotare.
În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată' în scopul menţinerii

distanţei faţă de arborü din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul

radicular aI acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea

unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al

metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii

meteo nefavorabile.
Precizăm că în cazul în care în urma veriflcărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea

Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi in apropierea traseului

lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii

eventualelor prejudicii produse prin prâbuşirea acestora.

Nr. 1756383171941
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat
aI execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizuui înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială,
inclusiv pantare iarbălgazon.

Conform articoluiui 5, itera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţUlor verzi din intravüanul Iocaiităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoaneie fizice şi
persoanele juridice au următoarele obligatii: sä nu diminueze suprafeţele spaţiilor
verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin
betonarea platbandelor/pastilelorlalveolelor/spaţiu verđe.

Nerespectarea ceor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată
conform H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, Iit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau
toaletare.

Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia
Iucrării ęi pentru respectarea condiţiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an đe Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-M1riana POPA

ÎntocmitC 1 Exp. Roxana

1 RSEPÎQ1Y

Red;RRj3eX-18O9.201 9 - prezentul aviz a fost postal pe site-uI FMB

pe dala de
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„ “ PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1757616/73151 23,SE?]L)19

Către : SC A VI PROD GRUP SRL — solicită ridicarea avizului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobUul situat pe str Ceptura
nr. ‚ sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1757616/23.07.2019 şi ia
Direcţia de Mediu cu nr 7315/24.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branş-ament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Ceptura nr
41, sector 2, conform documentaUei depuse (C.U. nr. ‚ a planurilor
anexate şi Memoriului tehnic1 Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia
pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de
reţele ediiitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma
verificării efectuate pe teren în data de 17.09.2019, s-a constatat că Iucrarea se va

executa subteran, pe o Iungime de 35m, astfei:
• din conducta existentă în carosabilul str. Ceptura, perpendicular, până Ia ľmita

din partea dreaptă a proprietăţii.
• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
În urma analizărfl dosarului, în conformitate cu 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia

solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea cetor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fł sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 ia H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie

a spaţiiior verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de đefrisare sau

toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECU
Simona-Mariana P'

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

‚7

Red:P.R./şex.-18.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

— 1çĄŞX

Către : SC ELECTROCONS PROIECT SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia

registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicü nr 44, sector 2

Referitor Ia Iucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobUului situat pe str. Ciocârliei

nr, ‚ sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1760107/31.07.2019 şi Ia

Direcţia de Mediu cu nr. 7593101.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind

executarea lucrării: „Alimentare cu energie electńcă a imobilului situat pe str Ciocâriiei

nr 6, sector 2", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr emisă

de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare,

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de

AQP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de

12.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 140m,

asťel:
din PTZ 2888 existent în spatele blocului din Aleea Dobrina nr. 8, prin carosabil,

trotuarul i aleea de acces pietonală a blocului, subtraversează Aleea Dobrina,

continuă prin trotuarul drumului de legătură dintre Aleea Dobrina i str. Ciocărliei,

până la limita din partea stângă a proprietăţii.

afectarea vegetaţiei existente în spaţiu verde din vecinătatea traseului lucrării.

ln timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor

minime faţă de axul arborilor de im—1.6m, conform prevederilor SR 8591/1997

Reţele ediläare subterane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptuí că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura

se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu

distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpu) lucrărilor constructorul va

Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau

altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin

manevrarea utilajelor din dotare.
În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fl “modelată" în scopul menţinerii

distanţei faţă de arbohi din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul

radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea

unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al

metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii

meteo nefavorabile.
Precizăm că în cazul în care în urma verif]cărilor ulterioare (24 Iuni de la finalizarea

lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

Nr. 1760107175931
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Iucrărfl, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi supodarea contravalorii
eventualelor prejudicfl produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat
al execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de inceperea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia ađucerii terenului Ia starea iniţială.
Conform adicolului 5, Iitera ti, din Legea nr. 2412007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocafltăţilor, cu modiflcăriie şi completările
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor
verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin
betonarea platbandelorlpastilelor/alveolelorlspaţiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată
conform H.CG.MB. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţflior verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrisare sau
toaletare.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţiaIucrării şi pentru respectarea condiţiilor đin aviz.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DiRECTOR EXECQJÜV
Simona-Marilnä POPA

Îniocmit:
jI ń Ex Roxana PARASCA

—
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I
PRIMARIA MUNICIP!ULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1760110175941

Către : SC ELECTROCONS PROIECT SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia
registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligraüei nr 4, sector 1

Referitor Ja Jucrarea: Branşament electric pentru imobilul situat pe str Renaterii nr.
sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1760110/31.07.2019 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr. 7594/01.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea
Iucrării: „Brnnşament eĺectric pentru imobilul situat pe str Rena$erü nr. 32, sector 1", conform
documentaţiei depuse (C.U. nr. a planurilor anexate şi
Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bucureşti1 Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare,
aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificărfl efectuate pe teren
în data de 12.09.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 4m,
astfel:

• din LEA JT existent în trotuarul str. Rena$erii, prin trotuarul str. Renaterii, până Ia
Iimita din partea dreaptă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
Tn urma analizării dosarului, 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 favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitărfl revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială, inclusiv
plantare iarbălgazon.

Conform articolului 5, Iitera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor
verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea
platbandelorlpastilelorlalveolelorlspaţiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrisare sau toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii i este valabil

numai însoţit de avizul-MinistyruI Culturii si Identitătii Nationale.
Ńł*

DIRECTOR EXECtIV,
Simona-Mariana ŔÖ ?mu.0 !ntocmit:

Egx9a PARASCA
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í-“ PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
I I Direcţia de Mediu

4, SE 2Üj

Către : SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL
Aleea Marius EmanoU Buteică nr. 18-20, sector 3

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligraflei nr 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: „Bran.şament gaze naturale aferent imobflului situat pe str Izbiceni
nr ‚ sector 1, Bucure$i"

Referitor Ia cererea dvs., inregistrată ia P.M.B. cu nr. 1749088/25.06.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 6193/26.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării:,,Branşament gaze naturale aferent imobfluĺui situat pe str. Izbiceni
nr 167, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de
ADP sector 1, avizul Ministerului Culturii nr. 1425/ZP/13.08.2019), vă comunicăm că, în
urma verificării efectuate pe teren în data de 04.09.2019, s-a constatat că Iucrarea se va
executa subteran, pe o Iungime de 21m, asťel:

• realizare branament de gaze naturale nou, individual din PE 100 SDR 11, Dn
32mm, cu Iungimea de 21m i a postului de reglare-măsurare aferent.
BranamentuI de gaze propus va fi racordat Ia conducta de gaze existentă în
carosabilul din Str. Izbiceni. Traseul de pozare a branamentuIui propus va fl
realizat prin traversarea carosabilului i a trotuarului străzii, Ia Iimita din stângă a
proprietăţii situate Ia nr.167

• În aproprierea traseului Iucrărilor s-a constatat existenţa a 2 arbori (specia Cire)
situaţi în vecinătate, în platbanda aliniamentului
În timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor

minime fată de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997
Reţele edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul lucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

Tn 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

Bd. Regina Eisabeta nr 47, cod poştal 050013, sedor 5, BucureşU, Romănia

TeLO213055500
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radicular aI acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemuI radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicfl produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil conđiţionat
aI execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială,
inclusiv plantare iarbălgazon.

Conform articolului 5, Iitera h, din Legea nr 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modif]cările şi completările
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor
verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin
betonarea platbandelorlpastilelorlalveolelorlspaţiu verde.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii i Identităţii
N aţio n a Ie

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, arŁ4, Iit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaletare.

Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării
i pentru respectarea condiţiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

20 SEP2OŞ9

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:AA./3ex.-l 9.09.2019- prezentul aviz a fost postal pe site-uI PMB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către : S.C AVI PROD GROUP SRL
(solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB)

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligraűei nr. 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: “Branament de gaze natural pentru imobiIuI situat în
Bucureti, str. Mihai Viteazul nr. ‚ sector 1"

Referitor la cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1751094/01.07.2019 şi Ia

Direcţia de Mediu cu nr. 6480/02.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „ Bran.şament de gaze natural pentru imobflul situat în Bucure$i,

str. Mihai Viteazul nr.84, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.
a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea

Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, Aviz de traseu emis de

ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verifîcărU efectuate pe teren în data de

17.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o Iungime de 1 lm, astfel:

• realizare bransament de gaze naturale nou, individual din PE 100 SDR 11, Dn
32mm, cu lungimea de llm i a postuiui de reglare-măsurare aferent.
Bransamentul de gaze propus va fi racordat ia conducta de gaze existentă în

carosabilul din Str. Mihai Viteazul nr.84. Traseul de pozare a branamentului

propus va fi realizat prin traversarea carosabilului i a trotuarului străzii, până Ia

0,5m faţă de Iimita din dreaptă a imobilului situat Ia nr. 84.

• în aproprierea traseuiui Iucrărilor s-a constatat existenţa unei platbande, fără arbori

plantaţi.
În urma analizării dosarului, în conformitate cu 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 uiterior emiterU prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială,
inclusiv plantare iarbăÍgazon.

Conform articolului 5, Iitera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modiflcările şi completările
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor

Bd. Regina Elisabeta nr 47, d poşial 050013, sedor5, Bucureşb, Romănia /
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verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin
betonarea piatbandelor/pastiielorlalveolelorlspaţiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentu aviz de speciaľtate va fi sancţionată
conform art. 4, flt, b din Anexa 1 Ia HC.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau
toaietare.

Prezentul aviz are termen de valabiiitate i an de ia data emiterii.

DIRECŢ9ĘXĘCUTIV,
Simo,taiWrianaPOPA

M çţ-
\] .\

Ex5anąASCA

2& SEP Züig

Red:A:A./4ex.- 19.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1751093 I 6481 I 2, SEP 2Oig
Către : s.c AW PROD GROUP S.R.L
(solicită ridicarea exemplarului de (a registratura PMB)

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligraflei nr. 4, sector 1

Referitor Ia iucrarea: “Branşament gaze naturaíe pentru imobiIuI situat pe str. Cetatea

o Neamţului nr ‚ sector 1", Bucure.şä

o
Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1751093/01.07.2019 şi Ia

Direcţia de Mediu cu nr 6481102.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind

executarea Iucrării: „Branament gaze naturale pentru imobUul situat pe str. Cetatea

Neamţuluinr. IA, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notiflcării nr.

emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de

ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de

17.09.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 7m, astťel:

•realizare branament de gaze naturale nou, individual din PE 100 SDR 11, Dn

32mm, cu Iungimea de 7m si a postului de reglare-măsurare aferent. BranamentuI

C
de gaze propus va fi racordat Ia conducta de gaze existentă în carosabiiul din Str.

Cetatea Neamţului nr. 1A. Traseul de pozare a branamentuIui propus va fi realizat

(73 prin traversarea carosabilului i a trotuarului străzii, Ia 4m faţă de Iimita din stângă

a proprietăţii situate Ia nr.1A.

• s-a ccnstatat că pe traseul Iucrărilor sau în vecinătatea acestuia nu există spaţii

verzi, arbori sau arbusti, Iucrările fiind executate prin carosabil/asfalt.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia

solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilcr.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie

a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Bd. Regina Disabeta nr. 47, ccd pcştal 050013, şedor 5, BucureştĘ Român /
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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.

DiREJtCUTIV,
Simqňa-7uŞaną. POPA

Întocmit:
k%j- ţ Exp. Roxana PARASCA

e

20. SEP 2019

Red:AA/3ex-19092019- prezenlul aviz a fost postat pe site-uI PMB

pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

26. SE 2019

Către SC MARNA SOC COM SRL
Str Tâmpa nr. 1, ĎL 1 C, ap. 27, eL 4, sector 2

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Extindere reţea electrică în vederea alimentădi cu energie
electrică a imobilului cu adresa Aleea Privighetorilor nr ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1758450/25.07.2019 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr. 7416/26.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea
Iucrării: „Extindere reţea electrică în vederea alimentăăi cu energie electrică a imobUului cu
adresa Aleea Privighetońlor nr 86 H, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării
nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de
coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că,
în urma verificării efectuate pe teren in data de 07.05.2019, s-a constatat că Iucrarea se va
executa subteran, pe o Iungime de 80m, astfeL

• din PT 4401 existent în str. Cămpul Pipera, prin carosabilul str. Câmpul Pipera,
până Ia aproximativ 5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţU.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
În urma analizării dosarului, în conformitate cu 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 emiterü prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 2412007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor
verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea
platbandelorlpastilelorlalveolelorlspaţiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.&M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de đefrisare sau toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

Simona-MaÝianpŞQPĄ
Întocmit:

I ďpPJ%Ęii
Exp. Roxana ARASCA

Red:P.R./3ex.-1909.201W preńtuI aviz a fost pastat pe síte-uI PMB
pe đata de

4tąJOĄ
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 175939817541/ 2 SEť 71119

Către : SC ROWERTEC PROIECT SRL
Bd. Banu Manta nr 2, mansardă, ap. 5, sector 1

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1

Referitor ĺa Iucrarea: Alimentare cu energie eIectrică a imobflului cu adresa bd. Preciziei
nr. ‚ sector 6, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1759398/30.07.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 7541/31.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Alimentare cu energie electrică a imobflului cu adresa bd. Preciziei nr
9, sector 6", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a
planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă
de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de coordonare reţele edilitare,
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de
Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma veriflcării efectuate pe teren în data de
11.09.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 143m,
astťel:

• din PA 1980 existent în trotuarul bd. Preciziei, prin trotuarul nr. pare aI bd. Preciziei,
subtraversează bd. Preciziei, până Ia aproximativ 7m faţă de Iimita din partea
stângă a proprietăţii.

• fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor

minime fată de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997
Reţele edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura
se va executa manuai sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul in 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, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendroiogic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma veriflcărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

Bd. Regina EIsabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşt, Románia /
TeI: 021,3055500
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Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicfl produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat
aI execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărutâ ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială,
inclusiv plantare iarbă/gazon.

Conform articoluluj 5, fltera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor
verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin
betonarea platbandeIorIpastiIeIorĺaIveoIeIor/spaiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, Iit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de đefrisare sau
toaietare.

Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia
Iucrării ęi pentru respectarea condiţiilor đin aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

PQPA

Întocmit:
ExęşRASCA

20. SE?'Üi9

Red:P.R./3ex.-lg.O92019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
pe data de

Bd. Regina E5sabeta nr. 47, cod poştal 050013 sedor 5, Bucureşt, Rocnánía k'''"%
TeI: 02130555.00 îł. ) .‚&.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1768916 I 9906 I 4. SEP 7019

Către : SC ELECTROCONS PROIECT SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia
registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicü nr. 44, sector 2

Referitor Ia Iucrarea: Branşament electric pentru imobflul situat pe str Spătarul Nicoĺae
Mflescu nr. ‚ sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1768916/02.09.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 9906/03.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării:,,Branşament electric pentru imobfluĺ situat pe str Spătarul Nicolae
Mflescu nr 28, sector 2", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriuiui tehnic, Ciasarea Notificării
nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de
ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verifîcării efectuate pe teren în data de
12.09.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 13m,
astfel:

• din stâlpul existent în dreptul imobilului cu nr, 29 din str. Spătarul Nicolae
Milescu, subtraversează str. Spătarul Nicolae Milescu, continuă prin toruarul nr.
pare aI str Spătarul Nicolae Milescu, până Ia Iimita din partea dreaptă a
proprietăţfl.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizării dosarului, în conformitate cu 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 emiterU prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii i este valabil
numai însoţit de avizul Ministerul Culturii i Identităţii Naţionale.

Întocmit:
$yRASCA

Red:P.R.I3ex.-19.O9.2019 - prezentul auiz a fost postat pe site-uI PMB
pe data de ť/j

ŕnII

DIRECTOR EXECUTf!4puç
Simona-Maf
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către : SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA
Bd. Mircea Vodă nr 30, sector 3

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Reamplasare $ modemizare PA 1790, str Ma$na de Pâine
nr ‚ sector 2, Bucureşti

r
Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1768974/02.09.2019 şi Ia

Direcţia de Mediu cu nr. 9912/09.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Reamplasare I modemizare PA 1790, str Maina de Pâine
nr 47, sector 2", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.
a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea NotificărU nr emisă
de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de coordonare reţele edilitare,
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de
Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verif]cării efectuate pe teren în data de
17.09.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 220m,
astfel:

• se mansonează în cablul existent în trotuarul str. Maina de Pâine, prin trotuarul nr.
impare aI str. Maina de Pâine, prin terenul imobilului 47 din str. Maina de Pâine,
până Ia aproximativ 42m faţă de Iimita din partea stângă a imobilului 47 din Maina
de Pâine, cu mansonarea în cablurile existente în trotuarul str. Reânvierii.

• fără afectarea vegetaţiei existente în vecinătatea traseului Iucrării din aliniament i
din incinta Policlinicii de copii — Maina de Pâine nr. 47.

• spaţiu verde din policlinică este aerisit i în vecinătatea arborilor se poate modela
reţeaua.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării đistanţelor

minime faţă de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997
Reţele edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

Tn 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, defrişarea arboriior în cauză se va efectua numai după obţinerea
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

4.ţAĘ
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Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirfl exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicfl produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat
aI execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială,
inclusiv plantare iarbă/gazon.

Conform articolului 5, Htera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor
verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin
betonarea platbandelorlpastilelorlalveolelor/spaţiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, IiŁb.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaletare.

Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia
Iucrării i pentru respectarea condiţiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii i este valabil
numai însoţit de acordul scris aI propietaruluiladministratorului Iegal aI terenului din
str. Maina de Pâine nr. 47, sector 2.

DIREÇŢOR EXECUTIV,
SimhMaYana POPA

Întocmit:
\\- t1 lI Exp.RoxanaPARASCA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1768920199151 L%LIU

Către : SC ELECTROCONS PROIECT SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia
registratura PMB

Spre ştiinţă: PS3-DADP - SeMciul Administrarea Domeniului Public
Intrarea Odobeti nr 5-7, sector 3

Referitor Ia Iucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobflului situat pe Drumul Gura
Cńvăţului nr, ‚ sector 3, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1768920/02.09.2019 şi Ia

O Direcţia de Mediu cu nr. 9915/03.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Aflmentare cu energie electrică a imobflului situat pe Drumul Gura
Crivăţului nr. 39, sector 3", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

I a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de

coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele
edilitare, aviz de traseu emis de PS 3), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe
teren în data de 12.09.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o
Iungime de 220m, astfel:

• din PTAB 5180 existent în Drumul Gura Crivăţului, prin trotuarul Drumului Gura
Crivăţului, până Ia Iimita din partea dreaptă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetaţie spontană.
Tn urma analizărfl dosarului, în conformitate cu 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.

c Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaletare.

Prezentul avi;WeĽţermen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.
.‚

DIRECTOR EXEGLJTILCNÎ *

4/
S,mona-Manana-PĐW/Á1s )‚
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

23 äĘp 205

Către : S.C TEHNIC INSTAL GRUP S.R.L
(solicită ridicarea exemplarului de Ia registratra PMB)

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dui Poligraűei nr. 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: “Brnn.şamente de apă i racorduń de canalizare pentru imobilul
situat pe str Leordina r sector 1, Bucureti"

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1771716/11.09.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 10367/12.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Bransamente de apă i racorduň de canalizare pentru imobilul situat
pe str Leordina nr 15B, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

din 06.06.2019, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea
Notificării nr. ) emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de
ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de
19.09.2019, s-a constatat că iucrarea se va executa astfel:

• se vor executa două bransamente de apă i două racorduri de canalizare.
• branamentuI 1 de apă cu diamentru Dn 3Omm va avea Iungimea de 5m i

se va Iega în conducta De 125 mm PEID, existentă pe str. Leordina, iar
căminul de branament se amplasează Ia 2m de Iimita din stânga a
proprietăţii

• branamentuI 2 de apă cu diamentru Dn 3Omm va avea Iungimea de 5m i
se va Iega în conducta De 125 mm PEID, existentă pe str. Leordina, iar
căminul de bransament se amplasează Ia 2m de Iimita din dreapta a
proprietăţii

• reaiizarea a 2 racorduri de canalizare De l6Omm, având f]ecare Iungimea de
6m, fiind conectate Ia reţeaua publică aflată pe str. Leordina, din care
racordul nr. 1 va fi amplasat Ia o distanţă de apox. 2m de Iimita din stânga
iar racordui nr. 2 Ia aprox. 2m faţă de Iimita din dreapta.

Urmare a veriflcării efectuate pe teren s-a constatat că pe traseul Iucrărilor
sau în vecinătatea acestuia nu există spaţii verzi, arbori sau arbuti, Iucrările fiind
executate prin carosabilĺasfalt.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu 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.

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de
toaletare, iar Ia finalizarea Iucrărilor aveţi obiigaţia aducerii terenului Ia starea iniţială

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

Ist%. ĺ il
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Nerespectarea celor menţionate În prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
conform ań. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.GMB. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau

toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-%Tariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către D-na — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafîei nr. 4, sector 1

Referitor Ia lucrarea: Branşament de energie electrică pentru imobilul situat pe Drumul
Piscu Cerbului nr ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1764668/19.08.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 9372/20.08.2019, prin care soiicitaţi avizui de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de energie &ectrică pentru imobflul situat pe Drumul
Piscu Cerbului nr 26-28, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a pIanurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea
Notiflcării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de
ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de
18.10.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 14m,
astfel:

• din LEA JT existent în dreptul imobilului nr. 26-28 din Drumul Piscul Cerbului, până
Ia aproximativ 20m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii.

• fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă, vegetaţie spontană.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor

minime fată de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997
Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura
se va executa manual sau utiHzând o tehnoiogie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendroiogic. În timpul Iucrărilor constructorul va

( lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

Tn 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 al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

i,a it
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Având în vedere ceie constatate, vă facem cunoscut avizul favorabii condiţionat
aI execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului inainte de începerea execuţiei Jucrărilor.

La fînalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială,
inclusiv plantare iarbăigazon.

Conform articolului 5, fltera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravianul ocaităţior, cu modificărfle şi competărie
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor
verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, Iit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaletare.

Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia
Iucrării i pentru respectarea condiţiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de vaiabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR
Símona

ĺntocmit:
Exp. Roxana PARASCA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către : SC GENERAL MPM (MPEX SRL
Str Bascov nr. 8-12, sector 5

Spre ştiinţă: PS5 — Direcţia Generală Operaţiuni - Serviciul Administrare Spaţii Verzi

şi Parcuri - Str, Fabrica de Chibrituń nr 9-11) sector 5

Referitor Ia Iucrarea: Extindere reţea de distdbuţie a gazelor naturale i branamente pe
str. Lacul Bucura nr ‚ sector 5, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1768418/30.08.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 9869/02.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Extindere reţea de distńbuţie a gazelor naturale i branamente pe
str. Lacul Bucura, sector 5", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurűor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti1 Pian de

coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele
edilitare, aviz de traseu favorabil emis de ADP sector 5), vă comunicăm că, în urma
verificării efectuate pe teren în data de 15.10.2019, s-a constatat că Iucrarea se va
executa subteran, pe o Iungime de 29m, astfel:

• din conducta existentă în carosabilul str. Buturugilor, prin carosabilul str. Lacul
Bucura1 până Ia aproximativ 5m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizării dosarului, în conformitate cu 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.&M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTO
Simona

Intocmit:
r1 ĺ! Exp. Roxanę PARASCA
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1! PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1768428 l 9870 I 2S OCŢ 2019
Către : SC FAVEO CONSULTING SRL

Prelungirea Ghencea nr. 25, cam, 8 i 10, sector 6

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1

Referitor Ia iucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi bran.amente pe
bd. Geniului (subtraversare) şi pe aleile de acces aferente imobilului cu adresa
bd. Geniului nr ‚ sector 6, Bucureşti

(

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr 1768428/30.08.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 9870/02.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Extîndere reţea de distńbuţie a gazelor naturale şI branamente pe
bd. Geniului (subtraversare) şi pe alefle de acces aferente imobilului cu adresa
bd. Geniului nr 46-48, sector 6", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Ciasarea Notiflcării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de

coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţeie
ediiitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma
verificării efectuate pe teren în data de 16.10.2019, s-a constatat că Iucrarea se va
executa subteran, pe o Iungime de 316m, astfel:

• din conducta existentă în carosabilul bd. Geniului, prin subtraversare, până Ia
aproximativ 15m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii i pe aleile de
acces aferente imobilului.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aiiniament, există platbandă cu iarbă ce
r se subtraversează (nu se afectează).

Tn urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 vă facem
cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate1

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Conform ańicolului 5, Iitera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completăriie
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor
verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin
betonarea platbandelorlpastilelorlalveolelorĺspaţiu verde.

1,aiiIPA Pnninn F'iq2hpt nr 47 nvl ‚yiçlnl flSDOť3 sednr 5 RiicumsW Romănia



Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.CGMB. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie
a spaţhlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau
toaJetare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate ¶ an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

za ÜCŢ 2019

branşamente pe

Nr. 1768429 i 9871 i

Către : SC FAVEO CONSULTING SRL
Prelungirea Ghencea nr 25, cam, 8 şi 10, sector 6

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Extindere reţea de distdbuţie a gazelor naturale I
SpIaiuI Independenţei nr. ‚ sector 5, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1768429130.08.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 9871102.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea lucrării: „Extindere reţea de distńbuţie a gazelor naturale i branamente pe
Splaiul Independenei, sector 5", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notifîcării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de

coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele
edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma
verificării efectuate pe teren în data de 16.10.2019, s-a constatat că Iucrarea se va
executa subteran, pe o Iungime de 49,5m, astfel:

• din conducta existentă în carosabilul str. Dr. Dumitru Răuceanu intersecţie cu
Splaiul Independenţei, prin carosabilul Splaiului Independentei, până Ia aproximativ
1 m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii.

• !ără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor

minime faţă de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997
Reţele edflitare subterane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor 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, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de Ia finalizarea
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
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Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorfl
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora

Având În vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat
al execuţiei lucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

La flnalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.
Conform ar[icolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modif]cările şi completările
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor
verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin
betonarea platbandelorlpastilelorlalveolelorlspaţiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată
conform H.C.&M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti1 art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau
toaletare.

Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzätori pentru execuţia
lucrării i pentru respectarea condiţiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii i este valabil
numai însoţit de avizul Ministerul Culturii i Identităţii Naţionale.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
oxanaPASCA
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1768440/9872/ 25. 0C12019
Către SC FAVEO CONSULTING SRL

Pre(ungirea Ghencea nr. 25, cam, 8 $ 10, sector 6

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazeĺor natur&e $ branamente pe
Prelungirea Ghencea nr, $ pe drum de seMtute cu IE 230101, sector 6,
Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr 1768440/30.08.2019 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr. 9872/02.09.2019, prin care soiicitaţi avizul de specialitate privind executarea
Iucrărfl:,,Extindere reţea de distribuţie a gazeĺor naturale $ branamente pe Prelungirea
Ghencea si pe drum de servitute cu IE 230101, sector 6", conform documentaţiei depuse
(C.U. nr. ‚ a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Ciasarea
Notificării nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediuiui Bucureşti, PIan de
coordonare reţele edilitare, Avizeleiacordurile individuale aie deţinătorilor de reţele edilitare,
aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, in urma verificării efectuate
pe teren în data de 18.10.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o
Iungime de 70m, astfel:

• din conducta existentă in Prelungirea Ghencea, prin subtraversare, până ia
aproximativ 0,5m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii i pe drumuI de
acces aI imobilului (drum de pâmănt).

• în vecinătate nu există arbori plantaţi in ahniament.
in urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

NormeIe de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut
avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea iucrăriior aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Conform articolului 5, Iitera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificăriIe şi completările
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor
verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verđe prin betonarea
platbandeIorlpastilelor/alveoIelor/spaţiu verde.

Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriuI Municipiuiui Bucureşti.

Menţionăm câ 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 EXEC„

Sîmona-Ma,

hĺtp:íNň'ňv.pmb.

Întocmit:

ś t-pe site-ul PMB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

25, OCT.2019

Către : SC FAVEO CONSULTING SRL
Prelungirea Ghencea nr. 25, cam, 8 i 10, sector 6

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1

Refeńtor Ia Iucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe
str Dumitru Vasfle nr ‚ sector 5, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., inregistrată ia P.M.B. cu nr. 1768439/30.08.2019 şi Ia
ľ-.- Direcţia de Mediu cu nr 9873/02.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind

executarea Iucrării: „Extindere reţea de distńbuţie a gazelor naturale şi branamente pe
str Dumitru Vasile, sector 5", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a pianurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediuiui Bucureşti, PIan de

coordonare reţele ediiitare, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele
edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma
verificării efectuate pe teren în data de 16.10.2019, s-a constatat că iucrarea se va
executa subteran, pe o Iungime de 13,8m, astfei:

• din conducta existentă în carosabiiul str. Oumitru Vasile în dreptul imobilului cu nr.
28, prin carosabilul str. Dumitru Vasile, până Ia aproximativ 4m faţă de Iimita din
partea stângă a proprietăţii.

• !ără afectarea arborelui din vecinătatea traseului Iucrării.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor

minime fată de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederiior SR 8591/1997
Reţele edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborelui din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemui radicular aI materialului dendroiogic. In timpui Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământuiui sau
altor materiaie în jurul trunchiului arborelui şi rănirealruperea ramurilor arborelui prin
manevrarea utiiajeior din dotare.

ĺn cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" în scopul menţinerii
distanţei faţă de arboreie din vecinătatea sa şi în timpui execuţiei poate fi secţionat
sistemul radicular aI acestuia, defrişarea arborelui în cauză se va efectua numai după
obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de ia flnalizarea
Iucrăriior) se constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în apropierea traseuiui

Nr. 1768439 I 9873 I
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Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirfl exemplarului uscat şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicfl produse prin prăbuşirea acestuia.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul tavorabil conđiţionat
aI execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Conform articolului 5, Iitera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi
persoanele juridice au următoarele obligaţii; să nu diminueze suprafeţele spaţiilor
verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin
betonarea platbandelorlpastilelorlalveolelorlspatiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, Iit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrisare sau
toaletare.

Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia
Iucrării i pentru respectarea condiţiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona- - POPA

Întocmit:
(( l9ECPA Exp. Roxana PARASCA

OC 2019

Red:P.RJ3ex.-21. 10.2019 - prezentvt aviz a fost postat pe site-vI PMB
pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr 1768434198751 25. OCÎ.2019

Către : SC FAVEO CONSULTING SRL
Prelungirea Ghencea nr 25, cam, 8 i 10, sector 6

Spre ştiinţă: P55 — Direcţia Generală Operaţiuni - Serviciul Administrare Spaţii Verzi
şi Parcuri - Str Fabrica de Chibńtud nr. 9-11, sector 5

Referitor Ia Iucrarea: Extindere reţea de distńbu ţie a gazelor naturale $ branamente pe
str. Semănătomlui nr ‚ sector 5, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1768434130.08.2019 şi ia
Direcţia de Mediu cu nr. 9875/02.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Extindere reţea de distribuţie a gazeior naturale şi branamente pe
str Semănătowlui, sector 5", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planuriior anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de

coordonare reţele edilitare, Avizeie/acordurile individuale aie deţinătorilor de reţele
ediiitare, aviz de traseu favorabil emis de ADP sector 5), vă comunicăm că, în urma
verificării efectuate pe teren în data de 16.10.2019, s-a constatat că iucrarea se va
executa subteran, pe o Iungime de 25m, astfel:

• din conducta existentă în carosabilul str. Sergent Turturică, Ia intersecţie cu str.
Semănătoruiui, prin carosabilu str. Semănătorului, până Ia aproximativ 0,2m
faţă de Iimita din par[ea dreaptă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori piantaţi în aliniament.
Tn urma analizării dosarului, în conformitate cu 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei iucrărilor.

La finaiizarea Iucrăriior aveţi obligaţia ađucerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea ceior menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform ad. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

ĺntocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:PR.i3ex.-211O2019 - ńŕěžpJ awiz)'%st postat pe site-uI PMB 22
pe data đe
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către : SC ATF POWER DESJGN S.R.L. — solicită ridicarea exemplarului de Ia
registratura PMB
pentru SC E-Distńbuţie Muntenia SA

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Executare branament de apă potabilă, bran.ament de incendiu i
realizarea unui racord de canalizare pentru imobiíuĺ situat pe os. Pipera nr
sector 2, Bucureşti

ľ-

Referitor la cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1768681/30.082019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 9876/02.09.2019, prin care solicitaţi avizui de specialitate privind
executarea Iucrării: Executare branşament de apă potabflă, branament de incendiu i
realizarea unui racord de canalizare pentru imobflul situat pe os. Pipera nr 44, sector 2,
conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a planurilor anexate şi
Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele
edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma
verificării efectuate pe teren în data de 18.10.2019, s-a constatat că Iucrarea se va
executa subteran, pe o Iungime de 13m branament + 13m hidrant de incendiu + 16m
racord, astfel:

• branamentuI i hidrantul de incendiu se execută din conducta existentă în
carosabilul str. Gara Herăstrău, până Ia aproximativ 2,5m i 3m faţă de Iimita din
partea stângă a proprietăţii.

• racordul de canal se execută din conducta existentă în str. Gara Herăstrău, până Ia
C aproximativ 23m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii.

afectarea vegetaţiei existente în platbandă din vecinătatea traseului Iucrării.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor

minime faţă de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997
Reţele edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirealruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

Tn 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, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Nr. 1768681 /9876 I
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Vă facem cunoscut că În cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabiie.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 iuni de ia finaiizarea
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori afiaţi în apropierea traseuiui
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirH exemplarelor uscate şi suportarea contravalorfl
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat
al execuţiei lucrăriior menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obiigaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finaiizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţfllor verzi din intraviianul Iocaľtăţiior, cu modificările şi completările
uiterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiiior verzi, persoanele fizice şi
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor
verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin
betonarea piatbandelor/pastilelorlalveolelorlspaţiu verđe.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, art4, IiŁb.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabiiitate 1 an de ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

z& ocr zo
Nr. 1769040199081

Către : SC EVAM CONSTAL SRL — prin dL — solicită ridicarea
exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: P53-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public
Intrarea Odobe$i nr 5-7 sector 3

Referitor Ia Iucrarea: Extindere conductă de gaze naturale şi branşamente pe Drumul
Gura Adesului nr. ‚ sector 3, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1769040/02.09.2019 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr. 9908/03.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea
Iucrărfl:,,Extindere conductă de gaze naturale si bransamente pe Drumul Gura Ariesului,
sector 3", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a planurilor
anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia
pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reele
edilitare, aviz de traseu emis de PS 3), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren
in data de 18.10.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de
295m, astfel:

• din conducta existentă în carosabilul Drumului Gura Ariesului, prin carosabilul
Drumului Gura ArieuIui, apoi prin drumul de servitute (drum de pământ) cu nr.
cadastral IE 227023, până Ia aproximativ 2,5m faţă de Iimita din partea stângă a
proprietăţü.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi in aliniament, există vegetaţie spontană.
În urma analizării dosarului, în conformitate cu 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia inainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveti obligatia aducerii terenului Ia starea initială.
Conform articolului 5, Iitera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor
verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea
platbandelorlpastilelorlalveolelor/spaţiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an đe Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţśa de Mediu

Nr. 1770381 1100561 5

Către : SC AVI PROD GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura
PMB

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Nŕcoiae
Caramfń nr. ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1770381105.09.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr 10056/06.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobfluĺ situat pe str Nicolae
CarnmtîI nr. 89, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificădi nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,

Avizele/acordurile individuale aie deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de
Administraţia Străzilor, avizul Ministerul Culturii nr. )‘ vă comunicăm
că, în urma veriflcărfl efectuate pe teren în data de 16.10.2019, s-a constatat că lucrarea
se va executa subteran, pe o Iungime de 4m, astfel:

• din conducta existentă în carosabilul str. Nicolae Caramfil, intersecţie cu
Intrarea Poiana, până Ia limita din partea stângă a proprietăţü.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
În urma analizării dosarului, în conformitate cu 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

( La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţa aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia đata emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-MaflanflQW4

Intocmit:
EnPRASCA
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„ „ PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către: MD ELECTRIC PROJECT SRL
(bd, Regiei nr 6D, eL 2, ap.Axa Bucureti)

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţe nr 1, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: „Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada
Petricani

-‚ sector 2, Bucuresti"

r
Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B, cu nr 1770432/06.09.2019 şi Ia

Direcţia de Mediu cu nr. 10126/09.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea lucrărfl: „Ahmentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Petricani
nr 50D. sector 2, Bucuresti", conform documentaţiei depuse (C.U, nr l din

a planuńlor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.
-

- emisă de Agenţía pentru Protecţia Mediului Bucureşti1
ĄvIzeleiacorGurIIe individuale ale deţinătorilor de reţele edUitare, aviz de traseu emśs de
Administraţia Străzilor Bucuresti), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren
în data de 16.10.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de
55m, astfel:

• Realizare branament electric din CS-1 existentă pe str. Neagotă colţ cu Petricani
continuă pe partea numerelor pare a străzii Petricani până Ia un cs aflat Ia Iimita
din stânga a proprietăţii situate Ia nr. 50D.

• În proximitatea traseului Iucrărilor există platbandă cu vegetaţie ( Iimita trotuarului
numerelor pare cu imobilele)

c
ĺn timpul executărfl acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime

faţă de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arhońlor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborh din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul

BdRegiaEIabeIa nr 41coaIO5O13,sedor5,Bucueşţi,Romia
-

- —

TeI; 0213055500
htlp:IN.v.pnb.m

!:°!f! l

Nr. 1770432 I 10126 I j' Ut,I. LUI.J



radicular aI acestora1 defrişarea arborilor În cauză se va efectua numai după obţinerea
unui aviz de specialitate emis În baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precjzăm că în cazul În care Îfl urma verificărilor ulterioare
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi
Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirh exemplarelor uscate şi
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având in vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat
aI execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare 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,
inclusiv plantare iarbălgazon.

Conform articolului 5, Iitera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modiflcările şi completările
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu điminueze suprafeţele spaţiilor
verzi", Prin urmare este interzisă ređucerea suprafeţelor de spaţiu verde prin
betonarea platbandelorlpastilelorlalveolelorlspaţiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, art4, IiŁb.

Menţionăm că in baza acestui aviz nu se execută iucrări de defrisare sau
toaletare.

Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării
i pentru respectarea condiţiitor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

(24 Iuni de Ia flnalizarea
în apropierea traseului

suportarea contravalorH

DIRECTOR EXECUTIV,
Sîmona-Mariana POPA
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! PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către : S.C. MD ELECTRIC PROJECTS.R.L
(Bd. Regiei nr. 6D, et. 2) & f. A X P

Spre ştiinţă: -Administraţja străzilor
Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1

-PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public
Intrarea Odobesti nr. 5-7, sector 3

Referitor Ia Iucrarea:,,Deviere reţea eiectrică în vederea eUberării amplasamentului din
bd. Theodor Paflady „ sector 3"

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1770417/06.09.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 10131/09.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrărfl: „Deviere reţea electrică în vederea ehberărü ampiasamentului din bd.
Theodor Pailadv nr.51, sector 3", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.
din ‚ a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, clasarea Notificării nr.

emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de
coordonare reţele edilitare / Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor, de reţele
edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucureti, ADF sector 3), vă
comunicăm că, în urma veriflcărU efectuate pe teren în data de 16.10.2019, s-a constatat
că Iucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 1300m, astfel:

• Noua reţea se va amplasa subteran, în trotuarul numerelor impare aI bd. Th.
Pallady, între strada Pericle Fapahagi i imobilul cu IE 232541 i se va manona Ia
reţeaua existentă, în dreptul imobilului cu IE 223316 aflat pe bulevardul Theodor
Pallady pe partea numerelor impare continuând prin trotuarul bulevardului până în
dreptul proprietăţii aflată Ia nr. 51.

În timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime
faţă de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane, Condiţii de amplasare.

Bd. Regka Đaba nr. 47. cod poşial 050013, sedocs, Buçumşiŕ, Rom%
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Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura

se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţHior din teren care să nu

distrugă sistemul radicular aI materialului dendroiogic. În timpul Iucrăriior constructorul va

Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau

altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arboriior prin

manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" în scopul menţinerii

distanţei faţă de arborU din vecinătatea sa şi in timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular aI acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul in care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care in urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia flnalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi În apropierea traseului
Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicü produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat
aI execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice mođificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obIigaa solicitării revizuirii avizului înainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea iucrăriior aveţi obligaţia aducerii terenului ia starea iniţială,
inclusiv plantare iarbălgazon.

Conform articolului 5, Iitera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiiior verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completăriie
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor
verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin
betonarea piatbandelorĺpastilelorlalveoieiorlspaUu verde.

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
teritoriul Municipiului Bucureşti, art4, Iitb.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută iucrări de defrisare sau
toaletare.

Beneficiarui, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării
i pentru respectarea condiţiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de vaiabiiitate 1 an de Ia data emiterii.

DJRECTO XECVTIV,
Sim ?7áWe POPA
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i rri! PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1770697110133! 5,
Către SC ENERGCONSTRUCT SRL
(Sohcită ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB)

Spre ştiinţă: P54 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control -

Servicii Spaţii Verzi
B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, eL 1, sector 4

Referitor Ia Iucrarea: „Alimentare cu energie &ecirică a imobUului din str. Reiţa

r sector 4, Bucuresti"

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1770697/06.09.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 10133/09.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrărfl: ‚Alimeniare cu energie electrică a imobilului din str. Resiţa nr4, sector
4, Bucureti' conform documentaţiei depuse (C.U. nr. a
planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notiflcării nr. emisă
de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, FIan de coordonare reţele edilitare/
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de
Direcţia Gospodărire Locală-Serviciul Monitorizare i Control- Servicii Spaţii Verzi sector
4), vă comunicăm că, în urma veriflcării efectuate pe teren în data de 16.10.2019, s-a
constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 75m, astfel:

• Realizare bransament electric subteran cu pozare din PTZ 1758 existent pe aleea
Ucea pe un traseu ce străbate trotuarul aferent, continuă prin trotuarul din Str.
Costila, pe partea parcărilor publice, traversând str. CotiIa pänă Ia imobilul aflat pe
strada Reiţa nr. 4, Ia o cutie de secţionare DS 4558 aflată pe proprietatea
beneficiarului

• În apropierea traseului există material dendrologic, respectiv un arbore în alveolă
pe aleea Ucea, i vegetaţie in aproprierea parcării de pe strada Co$ila, vis-a-vis de
proprietatea de Ia nr.4 de pe Str. Resita.

În timpul executăńi acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime
faţă de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane, Condiţii de ampiasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrărfl, săpătura
se va executa manual sau utilizănd o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau

Bd. Reg.ia EIabeb nr 47, c poşiaIO5l3, sedor5, Bucumşti, Rnm
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altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborfl din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular aI acestora, defr$rea arborűor în cauză se va efectua numai după obţinerea
unui aviz de specialitate emis in baza unei solicitări punctuałe.

Vă facem cunoscut că în cazul in care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificădlor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi in apropierea traseului
Iucrărh, veţi avea obligaţia înlocuirü exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat
aI execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obIigaa soiicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenuiui la starea iniţială,
inclusiv plantare iarbă!gazon.

Conform articolului 5, Iitera h, din Legea nr 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificăńle şi completările
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor
verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin
betonarea pIatbandeIorIpastiIeiorIaIveoIeIorIspaiu verde.

Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată
conform H.C.G.MB. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, arŁ4, Iitb.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau
toaletare.

Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării
i pentru respectarea condiţhlor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Sîmona

Întocmii:
Exp. Ancţ,,edru

22. OCi 2019
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr.1770712I10134I 25.

Către : S.C ANUTA L MARIAN-DAIANA S.R.L
(solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB, prin domnul. 4

Spre ştiinţă: Administratia Domeniului PubIic şi Dezvoltare Urbană Sector 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6

Referitor Ia Iucrarea:Redimensionare branament apă potabflă pentru ansamblul
rezindenţial din Municipiul BucurestĄ Sector 6, Strada Zinca Golescu n

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia RM.B. cu nr. 1770712/06.09.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 10134/09.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucră rii: „Redimensionare bransament apă potabilă pentru ansamblul
rezindenţial din Municipiul Bucure$Ą Sector 6, Strada Zinca Golescu nr.45", conform
documentaţiei depuse (C.U. nr. din a planurilor anexate şi
Memoriuiui tehnic1 clasarea Notificărfl nr. - - emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele
edilitare, aviz de traseu emis de ADPDU sector6), vă comunicăm că, În urma verificării
efectuate pe teren în data de 16.10.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa, pe o
Iungime de lOm, astfel:

• Bransamentul de apă va avea diametrul Dn 30 mm i se va racorda Ia conducta
publică de apă potabilă existentă pe strada Zinca Golescu până in dreptul
imobilului situat Ia nr.45.

• NouI branament se va executa prin înlocuirea pe aceIai traseu a
branamentuIui.

• La Iimita din dreapta a proprietăţii situate Ia nr. 45 se află un arbore.
Tn timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de
axul arborjlor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane. CondUü de amplasare.

Menţionăm faptul că, În dreptul arbońlor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţUlor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic În timpul Iucrărilor constructowl va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utüajelor din dotare.

Bd. Regha EIabeta rr 47, cnd poşial 05C013, seotor5, Bucureşli, Rom&a
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în cazul în care reţeaua de branşare nu poate f] “modelată" în scopul menţinerii

distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate f] secFonat sistemul

radicular aI acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea

unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că in cazul în care este secţionat sistemul radicular aI

metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii

meteo nefavorabile.
Precizăm că in cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 iuni de Ia finalizarea

Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi in apropierea traseului

lucrării, veţi avea obľgaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii

eventualelor prejudicH produse prin prăbuşirea acestora

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat
aI execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială,

inclusiv plantare iarbălgazon.
Conform adicoluiui 5, Iitera h, din Łegea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modiflcările şi completările

ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi

persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor

verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin

betonarea piatbandelorlpastilelorlalveolelorlspatiu verde.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe

teritoriul Municipiului Bucureşti, art4, Iit.b.
Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare.

Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării i

pentru respectarea condiţiilor din aviz.
Prezentul aviz este valabil numai însotit de avizul Ministerul Culturii si

Identitătfl Nationaţę, având în vedere faptul că amplasamentul se află în Parcelarea

Grant, înscrisă pe Lista monumentelor istorice.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EKECUTIV,
Simon,Ą POPA/ůąét%i
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1770717 I 101351 25.
Către : E-Distributie Muntenia S.A.
(solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB)

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2

Referitor Ia Iucrarea: „Racordare Ia reţeaua electrică de distribuţie a ansamblului
rezidenţial din Municipiul Bucuresti, sector 2 Strada Pargarilor r

r
Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1770717/06.09.2019 şi Ia

Direcţia de Mediu cu nr. 10135/09.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării:, „Racordare Ia reţeaua elecirică de disiributie a ansamblului rezidenüal
din Municipiul Bucuresti, sector 2, Strada Pargarilor nr 68" conform documentaţiei depuse
(C.U. nr, „ din a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea
Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de
ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificărü efectuate pe teren în data de
16.10.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 58m,
astfel:

• Din postul de transformare PT 903 aflat pe strada Pârgarilor traseul Iucrărĺlor
continuă pe partea numerelor pare a străzii până Ia imobilul situat Ia nr. 68.
Lucrarea se execută pe un traseu care străbate trotuarul, în acesta aflându-se
arbori pantaţi în alveole.
In timpul executărh acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime

faţă de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 ReţeIe edilitare
subierane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructowl va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
attor materiate in jurul trunchiuui arborflor şi rănirealruperea ramurflor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborU din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular aI acestora, defrişarea arborilor in cauză se va efectua numai după obţinerea
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că in cazul in care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabite.

Bd. Regna Ekabeta nr 47, cad poştal 050013, sector 5, BuaJrflhi, Romăiia
TeI: 021305.5500
hup l/wiw,pnb.m



Precizăm că în cazul în care în urma verificăritor ulterioare (24 Iuni de ta fînalízarea

Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori af]ati in apropierea traseului

Iucrărfl, veţi avea obligaţia inlocuirfl exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii

eventuaielor prejudicH produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat

aI execuţiei Iucrărilor menţionate.
Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obiigaţia aducerii terenului Ia starea iniţială,

inclusiv plantare iarbălgazon.
Conform articolului 5, Iitera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificăriie şi completările

uiterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi

persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor

verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin

betonarea pIatbandeIorIpastiIeIorIaIveoIeIorIspaiu verde.
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 spaţhlor verzi de pe

teritoriul Municipiului Bucureşti, art4, Iit.b.
Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau

toaletare.
Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării

i pentru respectarea condiţiüor din aviz.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

Întocmit:
Exp. Ancţ%dw
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către : SC ENNERGIES CONS
(Str. Puţul cu Tei nr. 53)

Spre ştiinţă: -ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

-Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere
Bulevardul Dinicu Golescu nr.38

Referitor Ia Iucrarea: „Aumentare cu energergie electrică Galerie Comercială-parter corp
C3, situat pe s o 5. Bucureti-Târgovite ni sector 1, Bucureti"

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1772668/13.09.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 10476/16.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: ‚AIimentare cu energergie electrică Galerie Comerciaiă-parter corp
C3, situat pe 305. Bucuresti-Târgoviste nr.50, sector 1, Bucureti', conform
documentaţiei depuse (C.U. nr. din ‚ a planurilor anexate şi
Memorĺului tehnic, Clasarea Notifĺcăńi nr, emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de
Administraţia Străzilor Bucuresti, ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării
efectuate pe teren în data del5.10.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa
subteran, pe o Iungime de 6Dm, astfel:

• Lucrarea se va realiza prin două racorduri subterane care se vor manona În
trotuarul soselei Odăi, pe partea numerelor impare, cu subtraversarea carosabilului
perpendicular pe imobilul beneficiarului, nr. 50 Corp C3 din oseaua Bucureti
Târgovite.

• Pe trotuarul numerelor impare a oseIei Odăi, în proximitatea manonărH celor
două racorduri există un arbore cu înălţimea de lOm, multitulpinal.

În timpul executării acestei Iucrări aveţi obligatia respectării distanţelor minime
faţă de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu

Bd. Regna EIabeta nr, 47, cod poştaIOSOOl3. sed&5, Bucureşli. Rom&a
TeI: 021.3055500
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distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. Tn timpul Iucrărilor constructorul va

Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau

altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin

manevrarea utiiajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi modeIată" în scopul menţineríi

distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul

radicular aI acestora, defrişarea arborilor in cauză se va efectua numai după obţinerea

unui aviz de specialitate emis în baza unei soflcitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul in care este secţionat sistemul radicular aI

metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii

meteo nefavorabile.
Precizăm că în cazul în care in urma veriflcărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea

Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

Iucrărfl, veţi avea obligaţia inlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii

eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având in vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat

aI execuţiei Iucrărilor menţionate.
Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi

obligaţia solicitării revizuirii avizului inainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială,

inclusiv plantare iarbălgazon.
Conform articolului 5, Iitera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modifĺcările şi completările

ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi

persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor

verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin

betonarea platbandelorlpastilelorlalveolelorlspaUu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţUlor verzi de pe

teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, liŁb.
Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau

toaletare.
Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării

i pentru respectarea condiţiilor din aviz.

Prezentul aviz este valabü numai însotit de avizul C.N.AJ.R( Compania

Natională de Administrare a Infrastructufli Rutiere)
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mari na POPA
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1774184110671 I 25. OCL iW

Către : SC FLORENTINA TRANS SRL — prin dL — solicită ridicarea
exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1
PS5 — Direcţia Generală Operaţiuni - Serviciul Administrare Spaţii Verzi
şi Parcuri - Str, Fabrica de Chibńturi nr 9-11, sector 5

Referitor Ia Iucrarea: Extindere reţea electńcă pentru alimentarea cu energie electrică a
imobilului cu adresa str Petre Ispirescu nr ‚ sector 5, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1774184/18.09.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 10671/19.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Extindere r&ea electrică pentru alimentarea cu energie electńcă a
imobflului cu adresa str Petre Ispirescu nr 109 A, sector 5", conform documentaţiei
depuse (C.U. nr. ‚ a planurilor anexate şi Memoriuui tehnic,
Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureşti, Pian de coordonare reţele ediłitare, aviz de traseu emis de Administraţia
Străzilor i ADP sector 5), vă comunicăm că, în urma verif]cării efectuate pe teren în data
de 11.10.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 265m,
astfel:

• din PT 3512 existent în vecinătatea blocului P 64 din str. Dornească nr. 2, prin
trotuarul de acces aI blocului P 64, continuă prin trotuarul nr. pare aI str.
Dorneasca, subtraversează str. Petre Ispirescu, continuă prin trotuarul nr. pare aI
str. Petre lspirescu, până ła aproximativ 2,5m faţă de Iimita din partea stângă a
proprietăţii.

• fără afectarea vegetaţiei existente în spaţiile verzi aferente aie blocurilor din
yecinătatea traseului Iucrării.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor

minime fată de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997
Reţele edUitare subterane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arboriior din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiiior din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. În timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

b 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, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea
unui aviz de specialitate emis în baza unei soiicitări punctuale.

I ‚-*-.Bd. Reqina E€sabvta nr 47. cjod nosţaI 050013. sedor 5. Bua,reti RnmnLq Đ_'__ i I



Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al

metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţíi

meteo nefavorabile.
Precizăm că in cazul in care în urma verif]cărilor ulterioare (24 luni de Ia finalizarea

Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

IucrărU, veţi avea obligaţia înlocuirh exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii

eventualelor prejudicfl produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat

al execuţiei Iucrărilor menţionate.
Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Conform articolului 5, Iitera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţfllor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările

ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi

persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor

verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin

betonarea platbandelorípastilelorlalveolelorlspaUu verde.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe

teritoriul Municipiului Bucureşti, art4, IiŁb.
Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau

toaletare.
Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuVa

Iucrării ęi pentru respectarea condiţiilor din aviz.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simon naPOPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

27 SEr-zvi

Către : SC M&D CONS INVESTITII SRL - prin DI.

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobflului situat pe str Suvenir
nr. ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1748557/21.06.2019 şi la
Direcţia de Mediu cu nr. 6057/24.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str Suvenirnr. 1,
sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a
planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea NotificărU nr. emisă
de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale
deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor, avizul
Ministerului Culturfl nr. ‚ vă comunicăm că, în urma veriflcării efectuate
pe teren în data de 20.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o
Iungime de 200m, astfel:

• din T 4437 existent în trotuarui str. Mihai Eminescu, subtraversează str. Mihai
Eminescu, continuă prin trotuarul nr, pare al str. Mihai Eminescu, apoi prin trotuarul
nr. impare aI str. Suvenir, până Ia Iimita din partea stângă a proprietăţii.

• !ără afectarea arborelui existent în aliniamentul str. Mihai Eminescu.
in timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor

minime faţă de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997
Reţele edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arboreiui din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendroiogic. In timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin
manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi"modelată" în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborele din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat
sistemul radicular aI acestuia, defrişarea arborelui în cauză se va efectua numai după
obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventuaiele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabiie.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arborelui aflat în apropierea traseului
iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia.

IariI
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil conđiţionat
aI execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şÍ

administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor
verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin
betonarea platbanđelor/pastilelor/alveolelor/spatiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, Iit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaletare.

Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia
Iucrării i pentru respectarea condiţiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simon - jana POPA

Întocmit:
ExnRASCA

Ž4, SEP 2019

Red:P.RJ3ex.-2309201 9 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

21 SEť 2Ůi

Către : SC ELECTROTEST SRL - prin DI.

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1
ADP Sector 1 - B-dul Poligraűei nr 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe os.
Gheorghe Ionescu Siseti nr ‚ sector 1, Bucureşti

c

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1748551/21.06.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 6059/24.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Aümentarea cu energie electrică a imobflului situat pe os. Gheorghe
Ionescu Sisesti nr. 8 A, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic1 Clasarea Notif]cării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de

coordcnare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele
edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor i ADP sector 1), vă comunicăm
că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 20.09.2019, s-a constatat că Iucrarea
se va executa subteran, pe o Iungime de 3000m, astfel;

din staţia electrică Pajura, subtraversează str. Băicuiesti, prin trotuarul nr. pare aI
str. Băicule$i, subtraversează str. StrăuIeti, continuă prin trotuarul nr. pare aI str.
StrăuIeti, apot prin trotuarul nr. impare aI bd. Ion Ionescu de Ia Brad,
subtraversează bd, Ion Ionescu de Ia Brad, continuă prin trotuarul nr. impare aI bd.
Ion Ionescu de Ia Brad, prin trotuarul nr. impare aI os. Gheorghe Ionescu Siseti,
subtraversează os. Gheorghe Ionescu Siseti, până Ia aproximativ 3m faţă de
Iimita din partea dreaptă a proprietăţU.
fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament, platbandă i spaţiu verde.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor

minime fată de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997
Re;ele edilitare sub terane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnolcgie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. Tn timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor 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, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Nr. 1748551 16059 I
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Vă facem cunoscut că în cazul În care este secţionat sistemul radicular aI

metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii

meteo nefavorabíle.
Precizăm că în cazul Îfl care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea

Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii

eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil conäiţionat

aI execuţiei Iucrărilor menţionate.
Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La flnalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială,

inclusiv plantare iarbălgazon.
Conform articolului 5, Iitera h, din Legea nr. 2412007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările

ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi

persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor
verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeeIor de spaţiu verde prin

betonarea platbandelorĺpastilelorĺalveolelor/spatiu verde.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, arŁ4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau
toa leta re.

Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia
lucrării ęi pentru respectarea conđiţiilor đin aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

v Întocmit:
c? %% Exp. Roxana PARASCA

.9Ep 2019

Red:P.R./4ex.-23.D9.2019 - prezenlul aviz a fost postat pe site-uI PMB
pe dala de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

27. SE 2019Nr. 1749324/6194/

Către : DL -

(solicită ridicarea răspunsului de Ia registratura PMB)

Spre ştiinţă: RS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public
Intrarea Odobesti nr. 5-7, sector 3

Referitor Ia Iucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobUului cu adresa Drumul
Gura Crivăţului sector 3

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1749324/26.06.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 6194/206.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea iucrării: „ Alimentare cu energie electrică a imobflului cu adresa Drumul Gura
Crivăţului nr. 32E sector 3", conform documentaţiei depuse (C.U. nr 461R11742273 din
20.06.2019, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notifĺcării nr.
14574/04.07.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţeie edilitare, aviz de traseu emis de
PS 3), vă comunicăm că, în urma veriflcării efectuate pe teren în data de 04.09.2019, s-a
constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 245m, astfel:

• Alimentare cu energine eiectrică a imobilului cu adresa Drumul Gura Crivăţului
nr.32E, prin extinderea reţelei electrice din PATB nou executat, pe un traseu ce
străbate carosabilulul i trotuarul numerelor pare aI Drumului Gura Crivăţului, pe
terenul dintre imobilul cu lE 213768 i imobilul cu 1E2223421, continuă prin terenul
imobilului cu IE 2234212 până Ia noul FDCP amplasat în incinta imobilului
alimentat.

• în proximitatea traseului Iucrării există vegetaţie spontană i un drum de pământ.
In urma analizării dosarului, în conformitate cu 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Conform ańicolului 5, Iitera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modiflcările şi completările
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor
verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin
betonarea platbandeloripastilelorlalveolelor/spaţiu verde.
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Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform ar[. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie

a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucuregi.
Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau

toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
SimonMaçiana POPA

*
Întocmit:
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

27. SEU 2019
Către SC AVI PROD GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura
PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Eíectronicii nr 44, sector 2

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobŰul situat pe str Ing.
Iorceanu Spińdon nr ‚ sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1750778/28.06.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 6429/01.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării.,,Branşament de gaze naturale pentru imobflul situat pe str Ing.
Iorceanu Spiridon nr. 27, sector 2", conform documentatiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de
ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de
20.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 3,5m,
astfel:

• din conducta existentă în carosabilul str. Ing. Iorceanu Spiridon, perpendicular,
până Ia aproximativ 0,5m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţU.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B.

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului
solicitării revizuirii acestuia înainte de inceperea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art 4, lit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau
toaletare.

Prezentui aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-MańwraROPA
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Direcţia de Mediu

27 Er 2019
Nr.1751653l65501

Către : S.C. AVI PROD GRUP S.R.L — solicită ridicarea avizului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligraflei nr 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: “Branament de gaze naturale pentru imobflul situat în BucuretĄ
str omeşuI Rece nr ‚ sector 1"

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1751653/02.07.2019 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr. 6550/03.072019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea
Iucrării: „ Bransament de gaze naturale pentru imobilul situat în BucurestĘ str omesuI Rece
nr29, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a pianuriior anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notif]cărü
nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia MediuIui Bucureşti, Avizeleĺacordurile
individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 17.09.2019, s-a constatat că
iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 5m, astfel:

•realizare bransament de gaze naturale nou, individual din PE 100 SDR 11, Dn 32mm,
cu Iungimea de 5m i a postuiui de reglare-măsurare aferent. BranamentuI de gaze
propus va fi racordat ia conducta de gaze existentă în carosabilul din Str. Somesul
Rece. Traseul de pozare a bransamentului propus va fi realizat prin traversarea
carosabiluiui i a trotuaruiui străzfl, Ia 0,5m faţă de Iimita din dreapta a proprietăţii
situate Ia nr.29.

• s-a constatat că pe traseul Iucrărilor sau în vecinătatea acestuia nu există spaţii verzi,
arbori sau arbuti, iucrările fiind executate prin carosabil/asfalt.

ĺn urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
— Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriui Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut

avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.
Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia

solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.
La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform ań. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriui Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că in baza acestui aviz nu se execută iucrări de defrişare sau toaietare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de ia data emiterii.

DJRECTOR
Simona-M
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

27 SFP 2019

Către : S.C AW PROD GROUP S.R.L
(solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB)

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: “Branament de gaze naturale pentru imobflul situat în Bucure.şti,
str Piaviei nr. ‚ sector 1"

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1751651/02.07.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 6551/03.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea iucrării: „Bran.şament de gaze naturale pentru imobflul situat în Bucumti,
str. Plaviei nr. 31, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a pianurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,

Avizele/acorduríle individuale ale deţinătoriior de reţele edilitare, aviz de traseu emis de
ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de
17.09.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 9m, asťei:

• realizare bransament de gaze naturale nou, individuai din PE 100 SDR 11, Dn
32mm, cu Iungimea de 9m i a postului de reglare-măsurare aferent. BranamentuI
de gaze propus va fi racordat la conducta de gaze existentă în carosabilul din
Str. Piaviei, până Ia aproximativ 4m faţă de iimita din dreaptă a imobilului situat ia
nr. 31, conform planului anexă Ia CU nr

• în proximitatea Iucrării există 1 arbore plantat în aliniament.
În timpul executării acestei Iucrări aveţi obiigaţia respectării distanţeior minime

faţă de axui arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţeĺe edilitare
subterane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptui arborelui din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura
se va executa manual sau utiiizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
dístrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. Tn timpui lucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialuiui dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale in jurul trunchiuiui arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin
manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “mode(ată" în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborele din vecinătatea sa şi in timpul execuţiei poate fi secţionat

Nr. 1751651/6551!
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sistemul radicular aI acestuia, detrişarea arborelui în cauză se va efectua numai după

obţinerea unui aviz de specialitate emis În baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI

metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii

meteo nefavorabile.
Precizăm că în cazul in care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea

Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în apropierea traseului

Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirH exemplarului uscat şi suportarea contravalorii

eventualelor prejudicü produse prin prăbuşirea acestuia.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat

aI execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

La flnalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Conform articolului 5, Iitera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările

ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi

persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor

verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin

betonarea platbandelor/pastilelorlalveolelorlspaliu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe

teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, Iit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrisare sau

toaletare.
Seneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia

Iucrării i pentru respectarea condiţiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Madana POPA

Intocmit:
ĺ!SąTY,, Exp. Roxana PARASCA

(%
JNflV.

Reď4AI3ex.-23.092019- prezenlul avíz a fost postat pe site-uI PMB

• pe data de

tw'pc*

Rd Rnn,nn FIłçnhetn nr 47 cM nosaI 050013. sodor 5. Bucurest. România I I



PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1752122 I 6642 I 2Z SE 7079

Către : SC AVI PROD GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura
PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Eiectronicü nr 44, sector 2

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturafe pentru imobflul situat pe str Bărbat
Voievod nr ‚ sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1752122/04.07.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 6642/05.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobUul situat pe str Bărbat
Voievod nr 71, s&ctor 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,

Avizele/acordurile individuale ale deţinătoriior de reţeie edilitare, avizul favorabil emis de
ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de
20.09.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 5,5m,
astfel:

• din conducta existentă în carosabiiui str. Bărbat Voievod, perpendicular, până la
Iimita din partea dreaptă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul 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.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de speciaiitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normeie de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTO IV,
Simona-PP4

( s MYÁ a Intocmit:
Exp. Roxana PARASCA

ReďP.R.i3ex.-23.09.2019 - prezentul aviz a fost pastat pe ste-ul PMB
pe daia đe

Bd Raiina Elisaheta nr 47. cod oostal 050013. sedor 5. Bucuresb. Románia .żC'% ‘i
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Către : SC GINICON SRL
Str. Modestiei nr. 62, sector 1

nr. 304/2009 privind
Bucureşti, vă facem

aviz, aveţi obligaţia

starea iniţială.

DIRECTOR E
Simona-MarJb

4)]

Red:P.RJ3ex.-23.09.2019 - ţ,tezeiiî6ŕviz a fost postat pe ste-uI PMB
• pe data đe

-4,l i
Itn! 4'

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1752488/6648 I

Spre ştíinţă:PS5 — Direcţia Generală Qperaţiuni - Serviciul Administrare Spaţii Verzi
şi Parcuri - Str, Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5

Referitor Ia ĺucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale i branşamente pe
str. Mucenicul Becheru nr ‚ sector 5, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1752488/04.07.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 6648/05.07.2019, prin care soiicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Extindere reţea de distńbuţie a gazelor naturale i branşamente pe
str Mucenicul Becheru, sector 5", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notif]cărfl nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz emis de ADP sector
5), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 20.09.2019, s-a
constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 16m, astfel:

• din conducta existentă în carosabilul str. Mucenicul Becheru, în dreptul
imobilului cu nr. 16, prin carosabilul str. Mucenicul Becheru, până Ia aproximativ
0,5m faţă de Iimita din partea stângă a imobilului branat.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

Tn urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B.

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului

cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modiflcare apărută uiterior emiterii prezentuiui

solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La flnalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie

a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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.

!ntocmit:
PARASCAExan
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către: SC APA NOVA SA — prin dI. — solicită ridicarea exemplarului de Ia
registratura PMB
Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Stefan ceI Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligraüei nr. 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de apă pentru imobUul din str. Olteniei nr. ‚ sector 1,
Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs.. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1267416/1o.02019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nrS814/111 Q-.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Branşament de apă pentru imobflul din str. Olteniei nr. 2 i racord de
canalizare pentru imobilul din str. Olteniei nr 2A, sector 1", conform documentaUei depuse
(C.U. nr. ‚ a planurilor anexate şi Memoriului tehnic,
Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu
emis de ADP sector 1, avizul Ministerului Culturfl nr. )‘ vă comunicăm
că1 în urma verificării efectuate pe teren în data de 07.05.2019, s-a constatat că Iucrarea
se va executa subteran, pe o Iungime de 8m, asťei:

• din conducta existentă în carosabilul coIii generale nr. 192, perpendicular prin
carosabilul str. Olteniei, până la aproximativ 0,5m faţă de Iimita din partea
stângă a imobilului nr 2 din str. Olteniei.

• conform memoriului tehnic emis de Apa Nova i a planului anexă Ia cu nr.
781R11670131 din 24.10.2018, se avizează doar execuţia branamentuIui de
apă Ia imobilul nr. 2 din str. Olteniei.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
În urma analizării dosaruiui, în conformitate cu 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 modif]care apărută ulterior emiterU prezentului aviz, aveţi obiigaţia
solicitării revizuirU acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La fînalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentui aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.&M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiuiui Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EX@UŞJ3/
Simona-Marda üP4

ĺĺs A2Ws1 Întocmit:

fost postat pe site-uI PMB
httpiNéww.pmbroJinsU'hJf6'/ - tectä(directia_mediuJavize_arbori_in_consuItar&avize_arboń_in_consuItare.php ‚ pe data de •Ę'
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Control -

Nr. 1754354/6908/ 21 SEI 2019

Către : SC STYLMAN GAZ CONSTRUCT SRL
Str Po$alionuĺui nr. 53, sector 4

Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi
Servicii Spaţii Verzi - B-dul Metalurgiei nr 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobUul situat pe str Ion
Vodă Viteazul nr ‚ sector 4, Bucureşti

‚ľ.-

Referitor Ia cererea dvs., inregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1754354/11.07.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 6908/12.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea lucrării: „Branşament de gaze naturaie pentru imobilul situat pe str Ion Vodă
Viteazul nr 9, sector 4", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare), vă comunicăm că, În
urma verificării efectuate pe teren în data de 20.09.2019, s-a constatat că Iucrarea se va
executa subteran, pe o Iungime de 5m, astfel:

• din conducta existentă în carosabilul str. Ion Vodă Viteazul, perpendicular, până
Ia aproximativ 3m faţă de Iimita din partea dreaptă a imobilului branat.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi În aliniament.
In urma analizării dosarului, în conformitate cu 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea Iucrârilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau
toa Ieta re.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii i este valabil
însoţit de avizul Direcţiei Gospodărire Locală sector 4.

DIRECTOR EXECUTJ)4
Simona-Mariana,,ŔAt1k0

Aĺď O Întocmit
EaflCA

Red:PR/aex.-23O9.201 9 - prezerłĆAJaiť ĺast postat pe site-uI PMB ť
pe data de

Bd. Reatna Ehsabeta nr. 47. cx,d ocstal 050013. sector 5. BuwreşU, RnăflÍa ia kjtVP
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

27.SE?2019Nr. 1754493169141

Către : SCIPROEXENERGYMANAGEMENTSRL -prin dI.
soflcită ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: P55 — Direcţia Generală Operaţiuni - Serviciul
şi Parcuri - Str. Fabrĺca de Chibńturi nr 9-11, sector 5

Referitor (a Iucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale i branamente pe
str. Zodlor nr ‚ sector 5, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1754493/11.07.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 6914/12.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturaie i branamente pe
str. Zoriĺor sector 5", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

cu prelungirea valabilităţii până Ia data de 15.042020, a planurilor anexate şi
Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz emis de ADP sector
5), vă comunicăm că, în urma veriflcării efectuate pe teren în data de 20.09.2019, s-a
constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 13,5m, astfel:

• din conducta existentă în carosabilul str. Zorilor, prin carosabilul str. Zorilor,
până Ia aproximativ 0,5m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B.

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiułui
cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-MarianaMĂT °ů

Wq Ş
\\çP

kZ?0 n#7Red:P.Rj3ex.-23.09.201g postat pe site-ut PMB

pe data de .....1.j

81. Regina Elisabeta nr 47, cod poştal 050013. sector 5. Bucurest, România

Niculescu Marian —

Administrare Spaţii Verzi

nr. 304/2009 privind
Bucureşti, vă facem

aviz, aveţi obligaţia

starea iniţială.

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA
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l PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

2Zsçr2p

Către SC IPROEX ENERGY MANAGEMENT SRL - prin dI. Niculescu Marian -

solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB

Spre flinţă: PSS — Direcţia Generală Operaţiuni - Serviciul Administrare Spaţii Verzi

şi Parcuri - Str Fabrica de Chibńturi nr. 9-11, sector 5

Referitor Ia Iucrarea: Extindere reţea de distňbuţie a gazelor naturnle i branamente pe

str Gorjului nr ‚ sector 5, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1754499/11.07.2019 şi ia

Direcţia de Mediu cu nr. 6915/12.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind

executarea iucrării: „Extindere reţea de distńbuţie a gazelor naturale .şi branamente pe

str. GorjuIui, sector 5", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

cu prelungirea valabilităţii până Ia data de 15.04.2020, a planurilor anexate şi

Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru

Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de coordonare reţele ediłitare, aviz emis de ADP sector

5), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 20.09.2019, s-a

constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 23,7m, astfel:

• din conducta existentă în carosabilul str. Gorjului, din dreptul imobilului cu nr

10, prin carosabilul str. Gorjului, până Ia aproximativ 5m faţă de fimita din partea

dreaptă a imobilului branat.
• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem

cunoscut avizui favorabil execuţiei iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia

solicitărü revizuirü acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La fînalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie

a spaţiilor verzi de pe teritoriui Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau

toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia đata emiterii.

DIRECTOR EXEÇÇ
Simona-Marian POPA33 ţ

G
Intocmit:

Exp. Roxana PARASCA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

LLSEHUW

pe str Or7ad

Nr. 1754780169661

Către : sc MARNA SOC COM SERV SRL
Str Tâmpa nr 1, bL 1C, eL 4, ap. 27, sector 2

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicü nr 44, sector 2

Reťeńtor Ia Iucrarea: Aĺimentarea cu energie electrică a imobilului situat
nr ‚ sc. ‚ sector 2, Bucure$1

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1754780/12.07.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 6966/15.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Alimentarea cu energie e/ectdcă a imobflului situat pe str Oizari
nr 15-17, sc. B, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.
a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă
de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale
deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că,
în urma verificării efectuate pe teren în data de 20.09.2019, s-a constatat că Iucrarea se
va executa subteran, pe o Iungime de lQm, astfel:

• din PT 3596 existent în spatele blocului din str. Delea Veche nr. 5, prin carosabil i
parcare, până Ia aproximativ 39m faţă de Iimita din partea dreaptă a imobilului
alimentat.

• fără afectarea arborelui existent in colţul din stânga aI PT-ului 3596.
In timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor

minime fată de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997
Reţele edflitare subterane, condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborelui din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. În timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin
manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborele din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat
sistemul radicular aI acestuia, defrişarea arborelui în cauză se va efectua numai după
obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma veriflcărilor uIterioare (24 Iuni de ia flnaiizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în apropierea traseului
Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia.

Bd. Recina Elisabeta nr. 47. cod pcştal asooia. şedor 5. BucumşU, Růmănia



Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat
aI execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modifîcare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, Iit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaletare.

Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia
Iucrării i pentru respectarea conđiţiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
na POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

2, SFP 2019

Red:P.R.i3ex.-23092019 - prezcnlul avlz a fost postat pe sile-uI PMO
• pe daia de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

27. SEP 2019

Către SC MARNA SOC COM SERV SRL
Str. Tâmpa nr. 1, bI. 1C, et. 4, ap. 27, sector 2

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Eĺectronicü nr 44, sector 2

Referitor Ia Iucrarea: Alîmentarea cu energie electdcă a imobfluĺui situat pe str Orzari
nr ‚ sc. ‚ sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1754779/12.07.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 6967/15.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea iucrării: Alimentarea cu energie electrică a imobflului situat pe str Qrzari
nr. 15-17, sa A, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr
a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notiflcării nr. emisă
de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale
deUnătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că,
în urma verificării efectuate pe teren în data de 20.09.2019, s-a constatat că Iucrarea se
va executa subteran, pe o Iungime de lOm, astfel:

• dín PT 3596 existent în spatele blocului din str. Delea Veche nr 5, prin carosabil i
parcare, pănă Ia aproximativ 39m faţă de Iimita din partea dreaptă a imobilului
alimentat.

• fără afectarea arborelui existent în colţul din stânga aI PT-ului 3596.
În timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor

minime faţă de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997
Reţele edilitare subterane. Condiţîi de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborelui din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. în timpul lucrărilor constructorul va
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin
manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi"modelată" in scopul menţinerii
distanţei faţă de arborele din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat
sistemul radicular aI acestuia, defrişarea arborelui în cauză se va efectua numai după
obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în apropierea traseului
Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravaiorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia.

I,ai iI

Nr. 1754779169671
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat

aI execuţiei Iucrărilor menţionate.
Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.
La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţUlor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, arL4, Iit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau

toaletare.
Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia

Iucrării i pentru respectarea condiţiilor din aviz.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-M riana POPA

4 Întocmit:
s ţ Exp. Roxana PARASCA

I

S(p îÜig

ReďPR13ex-23092019 - prezentul aviz a fost postat pe stte-ul PMB
pe data de

Bd. Reoina Etisabeta nr 47. ccd oostal 050013. sector 5, BucureşU, România
—
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

SFP 7piQ

Către : SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA - pentru d-na -

prin d-na — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Bransament electric subteran în vederea alimentărü imobflului din
.şos, Gheorghe Ionescu Sise$ nr. ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1755062115.07.2019 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr. 7017/16.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea
IucrărU: Branament electric subteran în vederea alimentărä imobilului din .şos. Gheorghe
Ionescu Sisesti nr 23, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

• a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea
Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,
Avizeie/acordurile individuale aie deţinătorilor de reţeie edilitare, aviz de traseu emis de
Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificărfl efectuate pe teren în data de
20.09.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 18m, astfel:

• din CD 2092 existent în trotuarul os. Gheorghe Ionescu Sisesti, prin trotuarul nr.
impare aI sos, Gheorghe Ionescu Siseti, până Ia Iimita din partea stângă a
imobiiului alimentat.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există platbandă cu iarbă.
În urma analizării dosarului, în conformitate cu 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 modif]care apărută ulterior emiterü prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitărH revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrăriior.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenuiui Ia starea iniţială, inclusiv
plantare iarbălgazon.

— Conform ańicolului 5, Iitera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modifĺcăriie şi completările
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi
persoaneie juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor
verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea
platbandelorlpastil&orlalveolelorlspaţiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentui aviz de specialitate va fi sancţionată
conform art. 4, flt, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
biQ3

Simona-Marięn ‘ppA
J ‘ Intocmit:

3xafARASCA

Red:P.RJ3ex.-23.O9.2&prezeö(uj,ą& a fost postat pe site-uI PMB
pe data de

I I .

Nr. 175506217017/
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 175506017018/ 2ZSEPŻQI9

Către : SC E-DISTRIBUŢ1E MUNTENIA SA -pentru VAN REZIDENS -

prin d-na Andrei Ana-Maria — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şo& Electronicü nr. 44, sector 2

Referitor Ia /ucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobi/uIui situat pe str. Popa
Petre nr. ‚ sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.S. cu nr. 1755060/15.07.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr 7018/16.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Alimentare cu energie electńcă a imobilului situat pe str Popa Petre
nr 39-41, sector 2", conform documentaţiei depuse (C.U. nr

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţeie edilitare, avizul favorabil emis de
ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma veriflcării efectuate pe teren în data de
20.09.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 30m,
astfe I:

• din PT 3257 existent în spatele blocului 11 din Calea Mosilor nr. 205, prin parcare
i carosabil, până Ia aproximativ 5m faţă de Iimita din partea dreaptă a imobilului
alimentat.

• fără afectarea vegetaţiei existente în vecinătatea traseului Iucrării din vecinătatea
?T-ului i centralei termice.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor

minime fată de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997
Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. Tn timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor 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, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

Bd. Regina Elísabela nr. 47, cod pcştal 050013, sedors, BucureşU, România



Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplareIor uscate şi suportarea contravalorii

eventualelor prejudicfl produse prin prăbuşirea acestora.
Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat

aI execuţiei Iucrărilor menţionate.
Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La flnalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţiaiă,

inclusiv plantare iarbălgazon.
Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modiflcările şi completările

ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi

persoaneIe juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţeie spaţiilor

verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin

betonarea platbandelorlpastiielorlalveolelorlspaliu verde.
Nerespectarea ceIor menţionate în prezentuI aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.CG.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe

teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, iit.b.
Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de đefrişare sau

toaletare.
Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia

iucrării i pentru respectarea condiţiilor din aviz.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia đata emiterii ęi este valabil

numai însoţit de avizul Ministerul Culturii ş identităţii Naţionale.

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

24 SEp ‘nw

Red:PR.ĺaex.-23.09201 9 - prezentul auiz a fcst postat pe site-uI FMB
• pe đata de

Ýa riI

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-A4ariana POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

27 SEP 2019

Către : SC ENERCONSTRUCT SRL — prin dI. — solicită ridicarea
exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicü nr 44, sector 2

Referitor Ia Iucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobflului situat pe str Dimitrie
Orbescu nr ‚ sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1755464/16.07.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 7075/17.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Alimentare cu energie eĺectrică a imobflului situat pe str Dimitrie
Orbescu nr 7, sector 2", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de

coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele
edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificărU
efectuate pe teren în data de 20.09.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa
subteran, pe o lungime de 35m, astfel:

• se mansonează în cablul existent în trotuarul str Dumbrava Rosie, continuă prin
trotuarul nr. impare aI str. Dimitrie Orbescu, până Ia aproximativ 3m faţă de
Iimita din partea stângă a imobilului alimentat.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
Tn urma analizării dosarului, în conformitate cu 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 modif]care apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La flnalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen đe valabilitate 1 an de Ia data emiterii i este valabil
numai însoţit de avizul Ministerul Culturii i Iđentităţii Naţionale.

DIRECTOR EXECUTI
Simona-Mariana

Intocmit:
onaPARASCA

Red P R i3ex 23092019 tul avl postat pe site uI PMB
pe data de ...‘‘

Far

Nr. 1755464/7075/
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
I Direcţia de Mediu

27. SEP 2O
Către : SC ENERCONSTRUCT SRL — prin dt Satog Adrian — solicită ridicarea
exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: Ađministraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Alimentare cu energie electńcă a imobUului situat pe str Ion
Filibiliu nr. ‚ sector 3, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1755487/16.07.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 7076/17.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Alimentare cu energie electrică a imobUului situat pe str Ion Filibiliu
nr 9, sector 3", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. I 8
planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă
de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare,
Avizeie/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de
Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma veriflcării efectuate pe teren în data de
20.09.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 50m,
astfel:

• se mansonează în cablul existent în trotuarul str. Ion
imobilului cu nr. 64 din str. Romulus, subtraversează str.
prin trotuarul nr, pare aI str. Romului, până Ia aproximativ
partea dreaptă a imobilului alimentat.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
Tn urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B.

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului
solicitărfl revizuirü acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La flnalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa ‘1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie
a spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau
toałetare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii ęi este valabil
numai însoţit de avizul Ministerul Culturii i Identităţii Naţionale.

DIRECTOR EXECUflV
SimonaMarianaQ9?ZA ‘%

WW)
RetPRjSex.-23.09.201 9 - pre (ost postat pe site-uI PMB

pe data de ....p
-a

Nr. 1755487170761

Filibiliu, din dreptul
Ion Filibiliu, contiuă

5m faţă de limita din

nr. 304/2009 privind
Bucureşti, vă facem

aviz, aveţi obligaţia

starea iniţială.

Întocmit:
foxa(RASCA

Bd. Reśina Elisabe(a nr. 47, cod oos(aI 050013. sedor5. Bucuresd. România
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i PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

27 SE 2019
Către : SC DOMUS SYSTEMS SRL
Str Elena Farago nr. 43, sector 6

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: “Branament apă potabflă i racord de canaüzare pentru imobflul
din os. Gheorghe Ionescu Siseti nr “, sector 1

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1755430(16.07.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 7082/17.07.2019, prin care soiicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Bransament apă potabflă i racord de canalizare pentru imobilul din
Sos, Gheorghe Ionescu Siseti nr.214", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea
Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de
Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de
17.09.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa astfel:

• realizare banament de apă, cu o Iungime de 4m, ce se va lega din conducta
De lSOmm PEHD existentă în carosabilul din sos. Ghe. Ionescu Sisesti, până Ia
Iimita din stânga a proprietăţii imobilului cu nr. 214.

• realizare racord de canalizare PVC 160x4,7mm 5N8 cu Iungimea de 22m ce se
va lega în reţeaua publică de canalizare existentă1 în căminul de inspecţie din
sos. Ghe. Ionescu Siseti.

• În urma verificărilor efectuate în teren s-a constatat existenţa unor arbori (specia
platan) plantaţi în alveole, pe trotuarul numerelor pare.

În timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor
minime fată de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997
ReţeIe edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" in scopul menţinerii
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi in timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul

1a I

Nr. 175543017082/

Bd. Rena Oisabeta nr 47, ştaI 050013, scdor 5, Bucurş, Ránia



radicular aI acestora1 defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea

unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al

metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii

meteo nefavorabile.
Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea

Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii

eventualelor prejudicfl produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat

aI execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Conform articolului 5, Iitera h, din Legea nr. 2412007 privind reglementarea şi

administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modiflcările şi completările

ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi

persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor

verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin

betonarea platbandelorlpastilelor/alveolelorIspMiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe

teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, Iit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau

toaletare.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia

Iucrării i pentru respectarea condiţiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

Întocmit:
Ex Roxana PARASCA

S(p ZOig

RoďAAi3ex-23.09.2019- prezentul aviz a fost postat p site-uI FMB
pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1756051 171121 SŁť ZU9

Către : S.C. AGAFIA TEHNO LOGISTIC S.R.L - Str Ostrov nr 15, sector 5

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr 44, sector 2

Referitor Ia Iucrarea: “Bransament gaze naturale pentru imobiiuĺ situat în str. Ştiucii
nr ‚ sector 2, Bucuresti" -

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1756051/17.07.2019 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr 7112/18.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea
lucrărü:,,Bransament gaze naturale pentru imobiĺul situat în str .Ştiucü nr 63, sector 2'
conform documentaţiei depuse (C.U. nr. a planurilor anexate şi
Memoriului tehnic, Ctasarea NotificărU nr, emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare,
aviz de traseu emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren
în data de 17.09.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, astfel:

•realizare bransament de gaze naturale nou, individual din PE 100 SDR 11, Dn 32mm,
cu Iungimea de 7,8m i a postului de reglare-măsurare aferent. Branamentul de gaze
propus va fi racordat Ia conducta de gaze existentă în carosabilul din Str. tiucii.
Traseul de pozare a bransamentului propus va fi realizat prin traversarea carosabilului

a trotuarului străzii, Ia Iimita din dreapta a proprietăţii situate Ia nr63.
• s-a constatat că pe traseul lucrărilor sau în vecinătatea acestuia nu există spaţii verzi,

arbori sau arbusti, Iucrările fiind executate prin carosabil/asfalt.

în urma analizărU dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut
avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTJV
Simona-Mariana RA*

7y Ď -c Intocmit:%4J!P í ExjPARASCA

Red:AAJ3ex.23.O9.201 9 - pr Iaviz a ĺ2ostaL pe síie-uI PMB
http /Áwnv pmb rohnstdutii/pnm'&JVirectia_mediuIavize_arbon_in_consuItareIavize_arbon_in_consuItare php pe đata de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

27. SE 2019
Către SC AVI PROD GRUP SRL
Str. Ghiocei nr. 11, sector 2

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Eĺectronicü nr. 44, sector 2

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobflul situat pe
str. Bradesti nr ‚ sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1755943/17.07.2019 şi Ia
— Direcţia de Mediu cu nr 7119/18.07.2019, completată cu documentaţia înregistrată la

P.M.B. cu nr. 1267416/08.12.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5814/09.12.2018, prin
care solicitaţi avizul de speciaUtate privind executarea IucrărH: Branşament de gaze
naturale pentru imobflul situat pe str. Bradesti nr 7, sector Z conform documentaţiei
depuse (C.U. nr. ‚ a planurilor anexate şi Memoriului tehnic,
Clasarea NotificărU nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil
emis de ADP sector 2, avizul Ministerului CuLturii nr. )‘ vă comunicăm că,
în urma veriflcării efectuate pe teren in data de 20.09.2019, s-a constatat că Iucrarea se
va executa subteran, pe o Iungime de 4m, astfel:

• din conducta existentă în carosabilul str. Bradesti, perpendicular, până Ia Iimita
din partea stângă a imobHului branat.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizării dosarului, în conformitate cu 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana P'

Intocmit:
%jflARASCA

Red:P.RiSex.-23.09.2019 - prezentüI pe site-uI PMB r
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

!ntocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Nr. 1755953/7125/ 2i S[P 2019
Către SC AW PROD GRUP SRL
Str Ghiocei nr. 11, sector 2

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicä nr 44, sector 2

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentw imobilul situat pe
str Prelungirea Tesĺei nr ‚ sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., mnregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1755953/17.07.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 7125/18.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str Prelungirea
Teslei nr. 11, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. a
planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr emisă
de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale
deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că,
în urma verificării efectuate pe teren în data de 20.09.2019, s-a constatat că Iucrarea se
va executa subteran, pe o lungime de 7m, astfel:

• din conducta existentă în carosabilul str. Prelungirea Teslei, perpendicular, până
la aproximativ 0,5m faţă de limita din partea dreaptă a imobilului branat.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
În urma analizăríi dosarului, în conformitate cu 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 lucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei iucrărilor.

r

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, lit, b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrisare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana

Ređ:P.R./3ex.-23.09,2019 - prezentul avíz a fost postat pe site-uI PMB
pe dala de Ç,.
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7Z. PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

pe

favorabil emis de
teren în data de
Iungime de 1,5m,

Nr. 175594817127í
27. SEP 2019

Către SC AW PROD GRUP SRL
Str Ghiocei nr 11, sector 2

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicü nr. 44, sector 2

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze
str Padina Rosie nr ‚ sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1755948/17.07.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 7127/18.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobUul situat pe
str Padina Roie nr. 2, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediuiui Bucureşti,

Avizeleiacordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul
ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe
20.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o
asťel:

• din conducta existentă în carosabilui str. Padina Roie, perpendicular, până Ia
aproximativ 7m faţă de Iimita din partea dreaptă a imobilului branat.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B.

Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului
cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentuiui
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an đe Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mari;p%

4/!
Red:P.Rflex.-2309.201 viza fast postat pe &te-uI PMB

pe dala đe

Rď Reoina Disabeta nr 47. cod oostal 050013. sector 5. Bucures. Romănia

nr 30412009 privind
Bucureşti, vă facem

aviz, aveţi obligaţia

starea iniţială.

Întocmit:
Ę,qnaPARASCA
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naturale pentru imobflul situat
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

27. SE 2019

Către : SC ABAC PROIECT ENERGIE SRL — prin d-na Meirosu Danieîa — soflcită
ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Aĺimentarea cu energie electrică a imobflului situat pe os.
Gheorghe Ionescu Siseti nr. ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1756457/18.07.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 7195119.07.2019, completată cu documentaţia înregistrată Ia
P.M.B. cu nr. 1769723/04.09.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 9995/05.09.2019, prin
care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării: „ĂUmentarea cu energie
electrică a imobilului situat pe os. Gheorghe Ionescu Sise$i nr. 46-48, sector 1", conform
documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a planurilor anexate şi
Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de
Administraţia Străzilor), vă comunicăm că1 în urma veriflcării efectuate pe teren în data de
20.09.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 71m,
astfel:

• din PTAB 3799 existent în trotuarul nr. impare aI os. Ghe. Ionescu Siseti,
subtraversează os. Ghe. Ionescu Siseti, continuă prin trotuarul nr. pare aI os.
Ghe. Ionescu Sise$i, până Ia Iimita din partea stângă a imobilului alimentat.

• !ără afectarea vegetaţiei existente în aiiniament.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor

minime faţă de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997
Reţele edflitare subterane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că1 în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. În timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor 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, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul in care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

Nr. 1756457,1769723 / 7195,9995 I
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Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirfl exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii

eventualelor prejudicfl produse prin prăbuşirea acestora.

Avănd în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat

aI execuţiei Iucrărilor menţionate.
Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Conform articolului 5, Iitera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţülor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările

ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi

persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor

verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin

betonarea platbandelorlpastilelorlalveolelor/spaUu verde.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţHlor verzi de pe

teritoriul Municipiului Bucureşti, arŁ4, Iit.b.
Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau

toaletare.
Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia

Iucrării i pentru respectarea condiţiilor din aviz.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Sěmona-M riana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

27 2019

Către SC BEF LIGHT ENERGY SRL — prin dL — solicită ridicarea
exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr 9, sector 6

Referitor Ia Iucrarea: Extindem reţea electrică pentru alimentare cu energie electrică a
imobflului cu adresa Dwmul Valea Cricovului nr. ‚sector 6, Bucureşti

r
Referitor la cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 175740012207.2019 şi Ia

Direcţia de Mediu cu nr. 7286/23.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea lucrării: „Extindere reţea electńcă pentm alimentare cu energie electdcă a
imobilului cu adresa Drumul Valea Cricovului nr 100, sector 6", conform documentaţiei
depuse (C.U. nr. a planurilor anexate şi Memoriului tehnic,
Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale
deţinătorilor de reţele edilitare, aviz emis de ADPDU sector 6), vă comunicăm că, în urma
veriücării efectuate pe teren în data de 20.09.2019, s-a constatat că Iucrarea se va
executa subteran, pe o Iungime de 255m, astfel:

• din PT-uI existent în dreptul imobilului nr. 23 din Drumul Valea Cricovului,
subtraversează Drumul Valea Cricovului, continuă prin trotuarul nr. pare aI
Drumului Valea Cricovului, până Ia aproximativ 5m faţă de Iimita din partea dreaptă
a imobilului alimentat.

• !ără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distantelor

minime fată de axul arborilor de lm—1.őm, conform prevederilor SR 8591/1997
Reţele edilitare sub terane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

ĺn 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, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Nr. 1757400 I 7286 I
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Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirfl exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat
aI execuţiei lucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială,
inclusiv plantare iarbălgazon.

Conform adicolului 5, Iitera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completărite
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor
verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin
betonarea platbandelor/pastilelorlalveolelor/spatiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată
conform H.C.G.MB. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, arL4, Iit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaletare.

Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia
Iucrării ęi pentru respectarea condiţiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Marâna POPA

lntocmit:
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Lĺ. SEP 2019
Către AgafÎa Tehno Logistic SrJ - solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control -

Servicii Spaţii Verzi - B-dulMetalurgieinr. 12-18, GrandArena, eL 1, sector 4

Referitor Ia Iucrarea: Extindere conductă gaze naturale i branamente pe str. Aurel
Persu nr ‚ sector 4, Bucuresti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia RM.B. cu nr. 1762373/08.08.2019 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr. 7944/09.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea
lucrării:,,Extindere conductă gaze naturale i branamente pe str Aureĺ Peru nr

r sector 4', conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a planurilor
anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificărfl nr, emisă de Agenţia
pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, Avizeielacordurile
individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 17.09.2019, s-a constatat că
Iucrarea se execute subteran, pe o Iungime de 83m astfel:

• Extindere conductă gaze naturaie RP PE 100 SDR11 Dn 9Omm în Iungime de
83m din RP PE 100 SDRII Dn 125mm existentă pe str. Aurel Peru. Conducta
proiectată va fi montată subteran de Ia punctul de racordare cu subtraversarea
str. Aurel Persu în continuare prin incinta imobilului situat Ia nr. 107 i incinta
imobilului cu nr. 109 unde va avea CT.

• Racord branament de gaze naturale RP PE 100 SDR11 Dn 63mm de Ia noua
conductă de distribuţie RP PE 100 SDR11 Dn 9Omm, pănă în dreptul imobilului
de Ia nr. 107 respectiv 109.

• in vecinătatea traseului Iucrării nu există vegetaţie.
ĺn urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţiflor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut
avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială, inclusiv
plantare iarbăÍgazon.

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea
platbandelorlpastilelor/alveolelorlsuprafeţelOr de spaţiu verde.

Nerespectarea cetor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că in baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau toaletare.
Prezentul aviz ara-termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXEC4A%0 \
Simona-Mariana V Intocmt:

Ređ M I3ex 23092019 po;at pe situIPMB — — — —

—
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C PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
‘, Direcţia de Mediu

27.SEPZD19

Către : S.C ALCOR GRUP &R.L
(Str Tohani nr 2, bI. 33, sc. 3, et. 5, ap. 111, sector 4, Bucuresti)

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor — Str Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1
PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public
!ntrarea Odobe$i nr. 5-7, sector 3

Referitor Ia Iucrarea: “Devierea ret'eIei publice de apă potabilă ín vederea eliberădi
amplasamentului imobilului situat pe Calea Vitan nr sector 3, Bucureti"

c
Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1762630/08.08.2019 şi Ia

Direcţia de Mediu cu nr. 7948109.08.2019:,,Devierea reţelei pubüce de apă potabUă în
vederea eliberării amplasamentului imobilului situat pe Caíea VUan nr 43, sector 3",
conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a planurilor
anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notiflcării nr, emisă de Agenţia
pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de coordonare reţete edilitare, Avizelelacordurile
individuale ale deţinătorilor de reţeie edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia
Străzilor Bucuresti împreună cu ceI emis de către Primăria Sector 3), vă comunicăm că,
în urma verificării efectuate pe teren în data de 17.09.2019, s-a constatat că Iucrarea se
va executa subteran, pe o Iungime de 10Dm asťel:

• Deviere reţea publică de apă potabilă Dn 250mm OL existentă prin intermediul unei
noi conducte PEID De 280mm, SDR 17, ce se va amplasa în Calea Vitan i lntr.
Metalului.

• Noua conductă va prelua branamenteIe imobilelor situate Ia nr. 35B respectiv 41 i
43 din Calea Vitan i Intr. Metalului.

• Realizare branament de apă nou din noua conductă deviată PEID De 280mm
pentru vfltorul imobil din Calea Vitan nr.43

• Realizare racord de canal nou conectat în reţeaua existentă în Intr. Metalului.
• Desfiinţare reţea veche ce traversează proprietatea din Calea Vitan nr. 43, 41 i

35B prin umplerea acesteia cu beton fluid.
• Realizare execuţie a 2 hidranţi Dn lOOmm pe noua conductă de apă i o vană de

sectorizare amplasată în cămin.
• Reţeaua de apă PEID 250 străbate carosabilul i spaţiul verde din dreptul imobilului

cu nr, 35 din Calea Vitan, continuă prin spaţiul verde din faţa imobilului i străbate
carosabilul aleii de acces din Calea Vitan, prin dreptul imobilului de Ia nr.41 i 43,
până Ia intersecţia cu intr. Metalului.

• În proximitatea traseului Iucrărilor există vegetaţie, arbori, aliniament stradal verde
ş platbandă cu vegetaţie.

Nr. 176263017948/
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În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţeior

minime fată de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997

Reţele edilitare subterane. Condiţií de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrărfl, săpătura

se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţfllor din teren care să nu

distrugă sistemul radicular ai materialuiui dendrologic. Tn timpul lucrărilor constructorul va

Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau

altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramuriior arborilor prin

manevrarea utilajelor din dotare.

Tn cazul în care reţeaua de branşare nu poate f] “modelată" în scopuI menţinerii

distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpui execuţiei poate fi secţionat sistemul

radicular ai acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea

unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al

metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii

meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul in care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de (a finalizarea

lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

lucrării, veţi avea obligaţia îniocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorfl

eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere ceie constatate, vă facem cunoscut avizul favorabii condiţionat

al execuţiei lucrăriior menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi

obligaţia solicitării revizuirii avizuIui înainte de ínceperea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrăriior aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială,

inclusiv plantare iarbăĺgazon.
Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind regiementarea şi

administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modiflcăriie şi completările

ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi

persoanele juridice au următoarele obIigaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor

verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor đe spaţiu verde prin

betonarea piatbandelor/pastilelor/alveolelor/spatiu verde.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normeie de protecţie a spaţfllor verzi de pe

teritoriui Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau

toaletare.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia

Iucrării i pentru respectarea condiţiilor din aviz.

Prezentul aviz are iermen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.
IULu,

DIRECTOR EXECUTJŁŢ'
Simona-Mariana P1$A !ntocmit:

EpxanP/RASCA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

27. SE 2019
Către : S.C. AW PROD GROUP S.R.L
(solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura P.M.B.)

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: “Extindere conductă .şi branament gaze naturale pentru imobflul
situat în Bucureti, str Cetatea NeamţuIui nr ‚ sector 1'

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1762660/08.082019 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr.7949/09.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea
Iucrării: „Extindere conductă i branament gaze naturale pentru imobflul situat în Bucure$i,
str Cetatea Neamţuiui nrő, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti1 Avizele/acordurile

individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 17.09.2019, s-a constatat că
Iucrarea se va executa pe o Iungime de 30m, astfel:

• Extindere conductă gaze natural RP PE 100 SDRI1 Dn 9Omm, în Iungime de 23m
din conducta RP PE SDR11 Dn 125mm existentă pe str. Cetatea Neamţului. Conducta
fi montată subteran prin carosabilul străzii, de Ia punctul de racordare până în capul
term i n aI.
• Realizare branament de gaze naturale RP PE 100 SDR11 Dn 32mm de în Iungime
de 7m de la noua conductă de distribuţie RP PE 100 SDR11 Dn 9Omm precum i
realizarea unui PRM aferent.
ĺn urma analizărü dosawlui, in conformitate cu 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniVală.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform ad. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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,
Simona-Mariana POP,4Süą,

Intocmit:
Ęxp..Roxna PARA SCA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr 1691186/11858 ;1755450170831 2/. SEF zoi9

Către : E-Distribuţie Muntenia — prin d-na

Spre ştiinţă: ADP Sector ¶ - B-dui Po(igraűei nr. 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branament energie electrică pentru imobUul cu Str Ing. Dumitru
Zossima nr. ‚ sector 1, Bucureti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1691186/17.12.2018 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr. 11858I18.12.2018, completată cu documentatia inregistrată Ia P.M.B. cu nr.
1755450/16.07.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 7083/17.07.2019, prin care solicitaţi avizul
de specialitate privind executarea Iucrării: „Branament energie electrică pentru imobilul cu
Str. (ng. Dumitru Zossima nr. 63, sector 1, Bucure sti", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea
Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP
sector 1) vă comunicăm că1 în urma verificării efectuate pe teren în data de 17.092019, s-a
constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 23m, astfel:

• alimentare cu energie electrică imobilului, prevăzut printr-un branament electric
subteran din LEA JT existent în trotuarul numerelor pare în dreptul imobilului cu nr.52,
traversând carosabilut până Ia BMPT-16A situat Ia aproximativ 2m faţă de Iimita din
dreaptă a proprietăţii a imobilului de Ia nr. 63.

• s-a constatat că pe traseul lucrărilor sau în vecinătatea acestuia nu există spaţii verzi1
arbori sau arbusti, lucrările fiind executate prin carosabil/asfalt

În urma analizării dosarului, Tn conformitate cu 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de inceperea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

‚5jći3ICIPIŁ,
DIRECTOR EXĘUTIV, %
Simona-Meria4fJP4c Întocmit:

Ex94nRASCA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

2 Z SEP 2019
Către SC BEF LIGHT ENERGY SRL — prin dL Monea Alexandru — soflcită ridicareaexemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6

Referitor Ia Iucrarea: Extindere reţea electńcă pentru alimentare cu energie electrică aimobiIului cu adresa Orumul VaIea Cricovului nr 100, sector 6, Bucureşti

1'-
Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1757400/22.07.2019 şi laDirecţia de Mediu cu nr. 7286/23.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privindexecutarea lucrărfl: „Extindere reţea electrică pentru alimentare cu energie electrică aimobUului cu adresa Drümul Vaíea Cńcovului nr. 100, sector 6", conform documentaţieidepuse (C.U. nr 262R11716193 din 04.04.2019, a planurflor anexate şi Memoriului tehnic,Clasarea Notificării nr. 12007/22.05.2013 emisă de Agenţia pentru Protecţia MediuluiBucureşti1 PIan de coordonare reţele edilitare, Avizeleíacordurile individuale aledeţinătorilor de reţele edilitare, aviz emis de ADPDU sector 6), vă comunicăm că1 în urmaverifîcării efectuate pe teren în data de 20.09.2019, s-a constatat că hcrarea se vaexecuta subteran, pe o Iungime de 255ui, astfel: 525/'77 ‘ď ?C& 44đłĂ)ÓĂ C3 03 ZS• din PT-uI existent în dreptuł imobiIuui nr. 23 din Drumul Valea CricovuiÎ'subtraversează Drumul Valea Cricovului, continuă prin trotuarul nr. pare aIDrumului Valea Cricovului, până Ia aproximativ 5m faţă de limita din partea dreaptăa imobilului alimentat.

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.
în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelorminime faţă de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 0591/1997Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.
Menţionăm faptul că, în dreptul arborflor din vecinătatea traseului Iucrării, săpăturase va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condąiilor din teren care să nudistrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul lucrărilor constructorul vaIua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului saualtor materiale în jurul trunchiuIui arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prinmanevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" in scopul menţineriidistanţei faţă de arborfl din vecinătatea sa şi in timpul execuţiei poate fi secţionat sistemulradicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinereaunui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.
Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular almetarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţiimeteo nefavorabile.

Nr. 1757400ĺ7286/
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Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de Ia finalizarea

Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

IucrărH, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii

eventualelor prejudicü produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat

aI execuţiei lucrărHor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială,

inclusiv plantare iarbălgazon.

Conform articolutui 5, litera h, din Legea nr. 2412007 privind reglementarea şi

administrarea spaţitlor verzi din intravilanul locaHtăţilor, cu modif)cările şi completările

ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi

persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor

verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin

betonarea platbandelor/pastilelorlalveolelorlspaţiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată (

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţü!or verzi de pe

teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, IiĹb.

Mentionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau

toaletare.
Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia

Iucrării i pentru respectarea condiţiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

Întocmit
Exp. Roxana PARASCA

J

Red:P.Ri3ex-23.09201 9. prezentut aviz a fos! posiat pe sile-ul PMB
pe data de

!ďXl S1

DIRECTOR EXECUTÍV,
Simona-Mariana POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

bl,3Ę1 ZWJ
Nr. 1723676,1755003 I 2545,7025 l

Către : SC APA NOVA SA — prin dL — solîcită ridicarea
exemplarului de Ia registratura PMB
Str. Tunad nr. 60 A, clădirea Stefan ceI Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1
ADP Sector 1 - B-dul Poíigraflei nr 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Înlocuirea reţelei publice de canalizare pe str. Spim Haret, sector
1, Bucureşti

Referitor ia cererea dvs., inregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1723676/01.04.2019 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr. 2545/02.04.2019, compietată cu documentaţia înregistrată Ia P.M.B. cu nr.
1755003i15.07.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 7025/16.07.2019, prin care solicitaţi avizul
de specialitate privind executarea Iucrării: „ĺnlocuirea reţelei publice de canalizare pe str Spiru
Haret sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a
planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, aviz de traseu emis de Administraţia Străziior i
ADP sector 1, avizul Ministerului Culturii nr. i )‘ vă
comunicăm că, În urma verificării efectuate pe teren in data de 24.09.2019, s-a constatat că
Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 73m, astfeł:

• în carosabilul str. Spiru Haret, intre str. tirbei Vodă i imobilui cu nr 8 din str. Spiru
Haret.

• se avizează execuţia a 9 racorduri noi.
• în vecinătate nu există arbori plantaţi in ahniament.
In urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţhlor verzi de pe teritoriul Municipiuiui Bucureşti, vă facem cunoscut
avizul favorabil execuţiei Iucrăriior menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentuiui aviz, aveţi obiigaţia
solicitării revizuirü acestuia înainte de începerea execuţiei iucrăriior.

La finalizarea iucrărilor aveţi obiigaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriui Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau toaletare.
Prezentui aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii i este valabil

numai însoţit de planul de coordonare reţele ediiitare, semnat de toţi deţinătorii de
reţele, anexă Ia CU nr.

DIRECTOR EXEC9IIV,
Simona-Maria lPORt

Red:PR.ě4ex-25.O9.2019.- rezentuľś,f fost postat pe site-uI PMB
pe đata de

!ntocmit:
Exp.pxaPARASCA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Medíu

jşţocmit
Evperi(Ę,Şk.&rlšřina ENA CHE

Nr. 1746087/5733; 1763981/8261
01. OCI 2ď9

CĂTRE
s.c

Str. nr. ‚ ‚jud.

Spre tünţă:
• Administraţia străzilor

Str. Donmiţa Ancuţa nr. 1, sector 1

- Administratia Domeniului Public i Dezvoltare Urbană Sector 6

Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorut 6

(str. Gheorghe Ranetli nr. 15, sector 6)

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1746087/13.06.2019 i la Direcţia de
Mediu cu nr. 5733/14.06.2019, completată cu documentaţia înregistrată Ia P.M.B. cu nr.
1763981/14.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8261/19.08.2019, prin care solicitaţi avizul de
specialitate privind executarea lucrăńi: „ Eründere conductă gaze naturale şi branşarnen(e pe
sirada Gheorghe Raneui nr. 15. sector 6' conform documentaţiei depuse (C.U. nr.
din ‚ a planuri]or anexate i Memodului tehnic, Clasarea Notificăńi nr.

emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediuíui Bucureşti şi Avizele individuale ale
deţinătońlor de reţele edilitare), vă comunicăm că, în urma verificădi efectuate pe teren în data de
24.09.2019, s-a constatat că săpătura se execută în

• carosabil neasfaltat (drum de pământ)/trotuar, iar în vecinătate nu există arboń plantaţi
in aliniament.

In urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure$i, vă facem cunoscut avizul
favorabil execuţiei lucriiriJor menţionate, la finalizarea lucrării având obligaţia aducerii terenului
la starea iniţială.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiteńi prezentului aviz. aveţi obligaţia solicităńi
revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

Nerespectarea ceLor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art. 4, lit, b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţülor verzi
de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisarc sau toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUflV,
Simona-Marian POPA

ľ j

Rcd: E.C. /3 ex. — 26.092019 olul avizaJtosiat pe she-uI PMB
pe dala de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1750815,1775107/6437,10825/ ô%/C.20'g

Către : SC TRACON SRL
Splaiul Unirii nr 16, Muntenia Business center, eL 8, 810-812, sector 4

Direcţia Generală de Infrastructură — Direcţia Urmărire Lucrări Mari de
Infrastructură

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicü nr 44, sector 2

Referitor Ia Iucrarea: Lărgire şos, Fabrica de Glucoză între Calea Floreasca i os.
Petricani — descărcarea reţelei de canalizare pluvială — prin Calea Floreasca în Lacul
Floreasca şi .şos. Petricani în Lacul Plumbuita, sector 1 i 2, Bucureşti

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr. Asocierii Tracon SRL — Straco
Grup SRL — Primacons Grup SRL, prin Iider SC TRACON SRL cu nr. 437/28.06.2019,
înregistrată ia P.M.B cu nr. 1750815/28.06.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.
6437/01.07.2019, prin care solicitaţi aviz de specialitate privind defriarea punctuală a
arborilor ce împiedică descărcarea reţelei de canaiizare pluvială a iucrării: “Lărgire os.
Fabrica de Glucoză între Calea Floreasca I şOS Petricani — descărcarea reţelei de
canalizare pluvială — prin Calea Floreasca în Lacul Floreasca i os. Petricani in Lacul
Plumbuita, sector .şi 2", conform Autorizaţiei de construire nr. din
emisă conform C.U. nr, din i C.U. nr. - din
vă comunicăm următoarele:

1) În urma analizării documentelor existente Ia dosar:
- Cerere;
- Autorizaţia de construire nr. din însoţită de pianurile anexă
vizate spre neschimbare, emisă de PMB;
- Protocoi de plantare nr, din data de emis de ADP sector 2,
încheiat între Administraţia Domeniului Pubiic sector 2 ęi Asocierea Tracon SRL —

Straco Grup SRL — Primacons Grup SRL, prin iider SC TRACON SRL, înregistrat Ia
P.M.B. cu nr. 1775107/23.09.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 10825/24.09.2019;
- Adresa nr, emisă de Direcţia Generală de infrastructură —

Direcţia Urmărire Lucrări Mari de Infrastructură — PMB, înregistrată Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 11021/26.09.2019;
- Memoriu justiflcativ/tehnic;
- Foto vegetaţie.

2) a veriticării în teren din: 08.08.2019.
3) conform prevederiior Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea

spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modiflcările şi completăriie ulterioare şi a
celor din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriui Municipiului Bucureşti, avizăm următoarele Iucrări:

Bd. Regina Elisabeta nr 47, cad poştal 050013, sedor 5, BucureşU, România

TeI: 021.305.5500
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Defrięare cu scoaterea rădăcinilor:
os. Petricani dreapta acces către pepinieră, în imediata apropiere a trecerii de pietoni
situată dinspre magazinul Mobexpert, pe amplasamentul vfltoarei lucrării — descărcare
reţea de canalizare pluvială în Lacul Plumbuita

- 8 ex. Platanus sp. (platan) e 5-6cm, h 5-6m
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 5-6cm, h 5m
Lucrările avizate de defriare i scoatere a rădăcinilor arborilor, se vor executa prin

grija dvs, cu o firmă specializată abilitată, în prezenţa unui reprezentant aI
administratorului Iegal aI terenului (ADP sector 2) pe care se află arborfl, care va preluarea
materialului Iemnos rezultat, pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţUlor din jur.

Precizăm că executantul Iucrărilor este răspunzător de siguranţa bunurilor I a
persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind : respectarea
avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se
sancţiuni conform art 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în
compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a lOex. Tilia,
tineri cu balot de pământ, circumferinţa tulpinii de 20-28cm măsurată Ia înălţimea đe
lm de Ia bază, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2019, respectând
distanţa reglementară fată de clădiri şi reţele de utilităţi ş totodată prevederile din
Protocolul de plantare nr. încheiat între ADP sector 2 i Asocierea
Tracon SRL — Straco Grup SRL — Primacons Grup SRL prin Iider SC TRACON SRL
înregistrat Ia P.M.B. cu nr. 1775107/23.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.
10825/24.09.2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, aveţi
obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren a
plantărilor în compensare, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art 4 din aceIaşi act
normativ.

Tn timpul Iucrărilor de defrişare şi scoatere a rădăcinilor arborilor se vor lua măsuri
de protejare a materialului dendrologic din vecinătate, se va evita depunerea pământului
sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor.

Tn conformitate cu articol 5, Iitera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare, care prevede faptul că „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi,
persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de
spaţiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelorlalveolelor/spaţiu verde, motiv
pentru care la finalizarea Iucrărilor de înlocuirelíngropare a conđuctelor de
termoficare aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială, mai exact se va
semăna iarbălgazon, iar pentru că stratul de soI nu permite plantarea altor arbori, în
Iocul acestora, pe suprafaţa de spaţiu verđe cu o lungime de aproximativ 50m se
vor planta arbu$i fie sub formă de gard viu, fie sub forma tufelor izolate.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterfl.
Defçhex. arbori

!ntocmit:
ExpgęgASCA

aviz a rost postat pe site.uI PMB
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1751062,1772751,1773247 I 6488,10485,10520 I CţĺDr iOŕ5

Către : SC TRACON SRL
Splaiul Unirii nr 16, Muntenia Business centeG et. 8, 810-812, sector 4

Direcţia Generalä de Infrastructură — Direcţia Urmărîre Lucrări Mari de
Infrastructură

Spre ştUnţă: Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1
ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr 4, sector 1

O Referitor ía Iucrarea: Lărgire os. Fabrica de Glucoză între Calea Floreasca i os.
Petricani — descărcarea reţelei de canalizare pluvială — prin Calea Floreasca în Lacul
Fĺoreasca i os. Petricani în Lacul Plumbuita, sector 1 i 2, Bucureşti

Referitor Ia adresa dvs., mnregistrată Ia P.M.B cu nr. Asocierii Tracon SRL — Straco
Grup SRL — Primacons Grup SRL, prin Iider SC TRACON SRL cu nr. 443/01.07.2019,
înregistrată Ia P.M.B cu nr 1751062/01.07.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.
6488/02.07.2019, prin care solicitaţi aviz de specialitate privind defriarea arborilor care
împiedică execuţia Iucrărilor de înlocuiri conducte de termoficare în vederea flnalizării
Iucrării: “Lărgire os. Fabrica de Glucoză între Calea Floreasca i .şos. Petńcani —

descărcarea reţelei de canalizare piuvială — prin Calea Floreasca în Lacul Floreasca i
os. Petńcani în Lacul Plumbuita, sector 1 i 2", conform Autorizaţiei de construire nr.

din emisă în baza c.u, nr din i C.u. nr
din ‚ vă comunicăm următoarele

1) Tn urma analizării documentelor existente Ia dosar:
- cerere;
- Autorizaţia de construire nr. din t ‚ însoţită de planurile anexă
vizate spre neschimbare, emisă de PMB;
- Protocol de plantare nr, din data de ‚ emis de ADP sector 1,
încheiat între Consiliul Local sector 1 — Administraţia Domeniuiui Public sector 1 i
Asocierea Tracon SRL — Straco Grup SRL — Primacons Grup SRL, prin Iider SC
TRACON SRL1 înregistrat ia P.M.B. cu nr. 1772751/13.09.2019.
1773247/16.09.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 10485/16.09.2019,
10520/17.09.2019;
- Adresa nr, emisă de Direcţia Generală de Infrastructură —

Direcţia Urmărire Lucrări Mari de lnfrastructură — PMB, înregistrată Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 11022/26.09.2019;
- Memoriu justiflcativ/tehnic;
- Foto vegetaţie.

2) a verificării în teren din: 08.08.2019.

Bt Regtoa azabeta ru 47, cod poştai 050013, sector 5, Bucae, Rrán

TeI: 021.305.5500
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3) conform prevederilor Legii nr. 2412007 privind reglementarea şi administrarea

spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi a
celor din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 30412009 privind Normele de protecţie a spaţiilor

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Defriare cu scoaterea rădăcinilor;
Calea Floreasca stănga-dreapta acces imobil nr. 242, pe toată Iungimea acestuia, pe
amprenta Ia soI a viitoarei deschideri a canalului în care urmează a se amplasa
conductele reţelei de termoficare:

- 6 ex. Platanus sp. (platan) ® 20-25cm, h 5-8m
- 2 ex. Gledithsia sp. (glădiţă) O 3Ocm, h 8-lOm
- 1 ex. Acer sp. (arţar i paltin) O 1 Qcm, h 6m
- 1 ex. Betula pendula (mesteacăn) e l5cm, h 8m
Lucrările avizate de defriare i scoatere a rădăcinilor arborilor, se vor executa prin

grija dvs, cu o firmă specializată abilitată, în prezenţa unui reprezentant aI
administratorului Iegal aI terenului (ADP sector 1) pe care se află arborii, care va preluarea
materialului Iemnos rezultat, pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur.

Precizăm că executantul Iucrărilor este răspunzător de siguranţa bunurilor i a
persoanelor în zona operaţiunüor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind respectarea
avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se
sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în
compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a lOex. Acer
platanoides, tineri cu balot de pământ, circumferinţa tulpinii de 20-28cm măsurată Ia
înălţimea de lm de la bază, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2019,
respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi i totodată prevederile
din Protocolul de plantare nr, din încheiat între ADP sector 1 i Asocierea
Tracon SRL — Straco Grup SRL — Primacons Grup SRL, prin Iider SC TRACON SRL ş
înregistrat Ia P.M.B. cu nr. 1772751/13.09.2019, 1773247/16.092019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 10485/16.09.2019, 10520/17.09.2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, aveţi
obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren a
plantărilor în compensare. Tn caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din aceIaşi act
normabv.

In timpul Iucrărilor de defrişare şi scoatere a rădăcinilor arborilor se vor Iua măsuri
de protejare a materialului dendrologic din vecinătate, se va evita depunerea pământului
sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor.

În conformitate cu articol 5, Iitera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare, care prevede faptul că „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi,
persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de
şpatiu verde prin betonarea platbandeloripastilelorialveolelorlspatiu verde, motiv

care Ia finalizarea Iucrărilor de inlocuirelîngropare a ‘conđuctelor de

ĺ terr%icare aveti obligatia aducerii terenului Ia starea initială, mai exact se va
ÇIREiş)jarbă/aon iar entru că stratul de soI nu permite Plantarea altorarbori, în
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Iocul acestora, pe suprafata de spaţiu verde cu o Iungime de aproximativ 50m se
vor planta arbu$i fie sub formă de gard viu, fie sub forma tufelor izolate.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.
Defrişare: lOex. arborĺ

r

o

DIRECTOR EXECUTIV,
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

01. OCI

Către : SC APA NOVA SA — prin dL — solicită ridicarea
exemplarului de Ia registratura PMB
Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Stefan ceI Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poĺigraňei nr. 4, sector 1

Referitor ĺa Iucrarea: Branşament de de apă i racord de canaí pentru imobflul situat pe
Drumul Lăpu, nr ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1754643/12.07.2019 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr. 6968/15.07.2019, completată cu documentaţia înregistrată Ia P.M.B. cu nr.
1756266118.07.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 7196/19.07.2019, prin care solicitaţi avizul
de specialitate privind executarea Iucrării: Branşament de de apă şi racord de canal pentru
imobilui situat pe Drumul Lăpu nr 75-77 sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea
Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP
sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 24.09.2019, s-a
constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 5m bransament + 8m racord,
astfe I:

• din conductele existente în drumul de pământ, Drumul Lăpus, perpendicular, până
Ia aproximativ jumătatea Iimitei de proprietate

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
În urma analizărfl dosarului, în conformitate cu H.C.GM.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut
avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Conform articolului 5, Iitera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor
verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea
platbandelorlpastilelorlalveolelorĺspaţiu verde.

Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că in baza acestui aviz nu se execută Iucrări đe đefrisare sau toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIVĄĺflU%.
Simona-Maria a POP' a Intocmit:
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către : SC APA NOVA SA
Str. Tunaä nr 60 A, clădirea Stefan ceI Mare, eĹ 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Racord de canalizare pentru imobflul situat pe os. Panduri
nr ‚ bloc ‚ sector 5, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1754646/12.07.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 6969/15.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Racord de canalizare pentru imobilul situat pe os. Panduri nr 60-6Z
bioc A+AC, sector 5", conform documentaţiei depuse (C.U. nr

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de
Administraţia Străzilor, avizul Ministerului Culturii nr. )‘ vă comunicăm
că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 20.09.2019, s-a constatat că Iucrarea
se va executa subteran, pe o Iungime de 23m, astfel:

• din conducta existentă în carosabilul os. Panduri, perpendicular, până Ia
aproximativ 3m faţă de Iimita colţului din stânga aI blocului racordat.

• fără afectarea vegetaţiei existente în spaţiu verde aferent blocului şi a arborilor
aflaţi în platbandă aferentă trotuarului.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor

minime fată de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997
Reţele edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănireaíruperea ramurilor arborilor 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, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma veriflcărilor ulterioare (24 Iuni de Ia flnalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Nr. 1754646 I 6969 I
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat
aI execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială,
inclusiv plantare iarbălgazon.

Conform articolului 5, Iitera h, din Legea nr 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modiflcările şi completările

ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor

verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată
conform H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, Iit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaletare.

Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia
Iucrării i pentru respectarea condiţiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

%7.SE? 1jg
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către : SC TEHNIC INS TAL GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia
registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligraűei nr. 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Execuţie branament de apă .şi racord de canalizare Ia imobflul din
str. Constantin MiIIe nr. ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1754978/15.07.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 7015/16.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Execuţie branament de apă i racord de canalizare Ia imobflul din
str Constantin MiIIe nr 12, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea
Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de
ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de
24.09.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 3m
branament + 5m racord, astfel:

• din conductele existente în carosabilul str. Ion OteteIeeanu, perpendicular,
până Ia aproximativ llm i 12m faţă de Iimita din partea dreaptă a imobilului
branat ş racordat.

• în vecinătate nu există arbori piantaţi în aliniament.
În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem
cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniVaiă.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen đe valabilitate 1 an de Ia data emiterii i este valabil
numai însoţit de avizul Ministerul Culturii i Identităţii Naţionale.

DIRECTOR EXECUTI
Simona-Mariana

Nr. 175497817015/

Întocmit:
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 175497611755449 I 7016,7074/ Ct 00. îď

Către : SC TEHNIC INSTAL GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia
registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligraflei nr. 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Redimensionare branament de apă potabflă şi racord de
canalizare Ia imobilul din str. Londra nr. ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1754976/15.07.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 7016/16.07.2019, completată cu documentaţia înregistrată Ia
P.M.B. cu nr. 1755449/16.07.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 7074117.07.2019, prin
care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării: Redimensionare
branament de apă potabflă i racord de canalizare Ia imobflul din str, Londra nr 21,
sector 1,", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a
planurilor anexate şi Memoriului tehnic1 Clasarea Notificării nr emisă
de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale
deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1, avizul Ministerului
Culturii nr. )‘ vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în
data de 24.09.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de
llm bransament + 9m racord, astfel:

• din conductele existente în carosabilul str. Londra, perpendicular, până Ia
aproximativ 3m i 5m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii.

• !ără afectarea vegetaţiei existente aliniament.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor

minime fată de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997
Reţele edilitare sub terane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. În timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor 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 acestora1 defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

Bd. Regina Elisabeta nr 47. cod poştal 050013, sedor5, BuQJreşU. R,Ynánia
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Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii

eventualelor prejudicfl produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat

aI execuţiei Iucrărilor menţionate.
Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Conform articolului 5, Iitera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modiflcările şi completările
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi

persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor

verzi', Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin

betonarea platbandelorlpastilelor/alveolelor/spaţiu verde.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe

teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, Iit.b.
Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau

toaletare.
Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia

lucrării ęi pentru respectarea condiţiilor din aviz.
Prezentul aviz are termen de valabiíitate 1 an de Ia đata emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Marjana POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

UtiJcI ztm

Către : SC APA NOVA SA — prin dI. — solicită ridicarea
exemplarului de Ia registratura PMB
Str Tunań nr. 60 A, clădirea Stefan ceI Mare, eĹ 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1
ADP Sector 2 - Şos. Electronicü nr 44, sector 2

Referitor Ia Iucrarea: Separarea consumului de apă potabilă pentru imobflul din
os. Mihai Bravu nr ‚ bĹ ‚ sc. ‚ ‚ sector Z Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 175499211507.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 7019/16.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Sepamrea consumului de apă potabilă pentru imobdul din os. Mihai
Bravu nr 176, bL 228, sc. A, parter sector Z conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării
nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de
Administraţia Străzilor, avizul favorabil emis de ADP sector 2, avizul Ministerului Culturii
nr. )‘ vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de
24.09.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 4m, astfel:

• din conducta existentă în carosabilul aleii auto i pietonale din spatele blocului 228
de pe os. Mihai Bravu, perpendicular, până Ia aproximativ 4m faţă de Iimita colţului
dreapta bloc.

• fără afectarea vegetaţiei existente în spaţiu verde bloc din vecinătatea traseului
r Iucrării..

In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor
minime fată de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997
Reţele edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialuiui dendrologic. In timpui iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendroiogic, se va evita depunerea pământului sau
aitor materiale în jurui trunchiului arboriior şi rănirea/ruperea ramuriior arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fÎ “modelată' în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular aI acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventuaiele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Nr. 1754992/70191
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Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia flnalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

Iucrărfl, veţi avea obligaţia inlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorfl

eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.
Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat

aI execuţiei Iucrărilor menţionate.
Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.
La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială,

inclusiv plantare iarbâlgazon.
Conform articolului 5, Iitera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu điminueze suprafeţele spaţiilor
verzi", Prin urmare este interzisă ređucerea suprafeţelor de spaţiu verde prin
betonarea pIatbandeIorIpastiIeIorIaIveoIeIor/spaiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, Iit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau
toaletare.

Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia
Iucrării i pentru respectarea condiţiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Marippa ţ9PA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către : SC APA NOVA SA — prin dI. — solicită ridicarea
exempiarului de Ia registratura PMB
Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Stefan ceI Mare, eL 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligraűei nr 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de apă i racord de canal pentru imobdul situat pe
str. SăIăjeni nr ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1754994/15.07.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 7020/16.07.2019, prin care solicitaţi avizui de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de apă şi racord de canal pentru imobflul situat pe str
Sălăjeninr 15 B, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notiflcării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de
ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de
24.09.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 6m
branament + 8m racord, asťel:

• din conductele existente în carosabilul str. Sălăjeni, perpendicular, până Ia
aproximativ 3m i 5m faţă de Iimita din par[ea dreaptă a proprietăţii.

• fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor

minime faţă de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997
Reţele edflitare subterane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrărfl, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnoiogie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirealruperea ramurilor arborilor 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, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma veriflcărilor ulterioare (24 Iuni de Ia flnalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
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Iucrărfl, veţi avea obligaţia înlocuirU exemplarelor uscate şi suportarea contravalorfl
eventualelor prejudicfl produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat
aI execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La flnalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială,
inclusiv plantare iarbălgazon.

Conform articolului 5, Iitera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor
verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin
betonarea platbandeloripastilelorlalveolelorlspaţiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va f] sancţionată
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, Iit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaletare.

Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia
Iucrării ęi pentru respectarea condiţiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
I Direcţia de Mediu

Către SC APA NOVA SA — prin dI. — solicită ridicarea
exemplarului de Ia registratura PMB
Str. Tunad nr. 60 A, clădirea .Ştefan ceI Mare, eL 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligraflei nr 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Racord canal pentru imobfluí situat pe str Plaviei nr, ‚ sector 1,
Bucureşti

Referitor ia cererea dvs., înregistrată ia P.M.B. cu nr. 1754996/15.07.2019 şi ia
Direcţia de Mediu cu nr. 7021/16.07.2019, prin care soiicitaţi avizul de speciaiitate privind
executarea iucrării: Racord canal pentru imobflul situat pe str Plaviei nr. 31, sector 1,
conform documentaţiei depuse (C.U. nr. a pianurilor
anexate şi Memoriului tehnic, Ciasarea Notificării nr, emisă de Agenţia
pentru Protecţia Mediuiui Bucureşti, Avizele/acordurile individuaie aie deţinătoriior de
reţele ediiitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării
efectuate pe teren în data de 24.09.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa
subteran, pe o iungime de 7m, astfel:

• din conducta existentă în carosabiiui str. Plaviei, perpendicular, până ia aproximativ
lm faţă de iimita din partea stângă a imobilului racordat.

• fără afectarea arboreiui existent în ahniament din vecinătatea traseuiui iucrării.
in timpui executării acestei iucrări aveţi obiigaţia respectării distanţeior

minime faţă de axui arboriior de lm—1.5m, conform prevederiior SR 8591/1997
Reţele edflitare subterane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptui că, în dreptui arboreiui din vecinătatea traseului iucrării, săpătura
se va executa manuai sau utilizând o tehnoiogie adaptată condiţiiior din teren care să nu
distrugă sistemul radicuiar aI materiaiuiui dendroiogic. in timpui iucrăriior constructorui va
iua măsuri de protejare a materiaiuiui dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
aitor materiale în jurui trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arboreiui prin
manevrarea utilajeior din dotare.

ĺn cazui în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" în scopui menţinerii
distanţei faţă de arboreie din vecinătatea sa şi în timpui execuţiei poate fi secţionat
sistemul radicuiar ai acestuia, defrişarea arboreiui în cauză se va efectua numai după
obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei soiicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazui în care este secţionat sistemui radicuiar al
metariaiuiui dendroiogic sunteţi răspunzători de eventuaieie pagube produse ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificăriior ulterioare (24 iuni de la flnaiizarea
lucrăriior) se constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în apropierea traseului
iucrării, veţi avea obiigaţia îniocuirii exempiaruiui uscat şi suportarea contravalorii
eventuaieior prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia.

Nr. 1754996 I 7021 I
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condwonat
aI execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.
Conform articolului 5, Iitera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor
verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spatiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaletare.

Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia
Iucrării i pentru respectarea condiţiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mąrirn,a POPA
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uţrnh.
PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1754998 / 7022/ Ot flC! zi»9

Către : SC APA NOVA SA — prin dI. — solicită ridicarea
exemplarului de Ia registratura PMB
Str. Tunad nr 60 A, clădirea tefan ceI Mare, eL 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-duí Poligraflei nr 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Racord canal pentru imobflul situat pe str. Doamna Stanca nr
sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1754998/15.07.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 7022/16.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea lucrării: Racord canal pentru imobiluĺ situat pe str Doamna Stanca nr 19,
sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr
a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notif]cării nr. emisă
de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale
deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în
urma veríflcării efectuate pe teren în data de 24.09.2019, s-a ccnstatat că Iucrarea se va
executa subteran, pe o Iungime de 8m, astfel:

• din conducta existentă în carosabilul str. Doamna Stanca, perpendicular, până Ia
aproximativ 2m faţă de Iimita din partea stângă a imobilului racordat.

• fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor

minime faţă de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997
Reţele edflîtare subterane. Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborelui din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin
manevrarea utilajeior din dotare.

Tn cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborele din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat
sistemul radicular aI acestuia, defrişarea arborelui în cauză se va efectua numai după
obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma veriflcărilor ulterioare (24 Iuni de Ia f]nalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat in apropierea traseului
Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia.
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat
aI execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finaiizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţiaiă,
inclusiv plantare iarbălgazon.

Conform articoiului 5, Iitera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modif]cările şi completările
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi
persoanele juridice au următoareie obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor
verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin
betonarea platbandelor/pastilelorlalveolelorlspaţiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, arŁ4, Iit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau
toaletare.

Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia
Iucrării i pentru respectarea condiţiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

01 OCI
Către : SC GRID SITAL SRL — prÎn d-na — soiicită ridicarea
exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligraňei nr. 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Extindem reţea de distribuţie a gazelor naturale i bran.amente,
pe Dmmul PIaiuI .Şarului i servitute padiculară cu ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1755493/16.07.2019 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr. 7077/17.07.2019, prin care soiicitaţi avizul de specialitate privind executarea
Iucrărfl:,,Extindere retea de distributie a gazeĺor naturale i branamente, pe Drumul PIeiuI
aruIui şi seMtute particuiară cu sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U.
nr. a planuriior anexate şi Memoriului tehnic1 Clasarea
Notificărfl nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP
sector 1), vă comunicăm că, În urma verificării efectuate pe teren în data de 24.09.2019, s-a
constatat că iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 159m, astfel:

• din conducta existentă în Drumul PIaiuI Câmpinei, prin drum de servitute, până Ia
aproximativ 9m faţă de iimita din partea dreaptă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetatie spontană.
In urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normeie de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut
avizul favorabil execuţiei Iucrăriior menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obiigaţia
soiicitării revizuirii acestuia înainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

La finaiizarea Iucrărilor aveţi obligaţia ađucerii terenuiui Ia starea iniţială, inclusiv
plantare iarbălgazon.

r Conform articolului 5, Iitera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţhlor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completăriie
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu điminueze suprafeţele spaţiilor
verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţeior de spaţiu verde prin betonarea
platbandelorlpastiielorÍaiveolelorlspaţiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriui Municipiuiui Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută iucrări de defrişare sau toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIVV%
Simona-Mariana
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Dírecţia de Mediu

OtlJGj 2D

Către : SC MIRAL 1NSTAL COMPANY SRL — prin d-na
Aleea Mańus EmanoU Buteică nr. 18-20, sector 3

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobiluĺ situat pe str.
Pescańlor nr. ‚ sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1755444/16.07.2019 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr. 7078/17.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea
Iucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Pescarilor nr 2A-2B, sector
2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a planurilor anexate şi
Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bucureşti1 Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare,
aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificărfl efectuate
pe teren în data de 24.09.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o
Iungime de 15m, astfel:

• din conducta existentă în carosabilul str. Vasile Băcilă, perpendicular, până Ia
aproximativ 6m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţfl.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniamentm există vegetaţie spontană.
In urma analizării dosarului, 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 favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterfl prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială, inclusiv
plantare iarbăĺgazon.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţfllor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi
persoanele juriđice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor
verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea
platbandelorÍpastilelorlalveolelorlspaţiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va f] sancţionată
conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXĘgw1JV
Simona-Maríaó ROPA ‘..

/ Întocmit
RonąPARASCA
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PRIMAR MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1755445170791
Utocr 2öi

Către : SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL — prin d-na
Aleea Marius Emanofl Buteică nr 18-20, sector 3

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligraflei nr 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobflul situat pe str, Dumitru
Zosima nr ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1755445/16.07.2019 şi la
Direcţia de Mediu cu nr. 7079/17.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de gaze naturaĺe pentru imobiĺul situat pe str Dumitru
Zosima nr 5, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. din
27.05.2019, a pianurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notiflcării nr.

emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediuiui Bucureşti,
AvizeleIacordurile individuale aie deţinătoriior de reţele edilitare, aviz de traseu emis de
ADP sector 1, avizul Ministerului Culturii nr. )‘ vă comunicăm că, în
urma verificării efectuate pe teren în data de 24.09.2019, s-a constatat că Iucrarea se va
executa subteran, pe o Iungime den, astfel:

• din conducta existentă în carosabilul str. Dumitru Zosima, perpendicular, până Ia
aproximativ 0,5m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţfl.

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.
• în vecinătatea traseului Iucrării există lex. Tilia sp.(tei) O SOcm, h 12-14m, pentru

care există aviz de defriare în baza unei solicitări anterioare a proprietarului de ia
imobilul nr 5.
În urma analizării dosaruiui, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţiiior verzi de pe teritoriui Municipiului Bucureşti, vă facem
cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei iucrărilor.

La fînalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţiaiă.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriui Municipiului Bucureşti.

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 EXECUTIţ
Simona-Mariana pn$C1;
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

OQLL 11VÂ

Către SC AGAFIA TEHNO LOGISTIC SRL
Str. Ostrov nr. 15, sector 5

Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control -

Servicii Spaţii Veni - B-dulMetalurgieinr. 12-18, GrandArena, et. 1, sector 4

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobUul situat pe
str Covasna nr. ‚ sector 4, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1756048/17.07.2019 şi la
Direcţia de Mediu cu nr. 7113/18.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobflul situat pe str. Covasna nr.
23C, sector 4, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a
planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă
de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale
deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în
urma verificării efectuate pe teren în data de 24.09.2019, s-a constatat că Iucrarea se va
executa subteran, pe o Iungime de 12m, astfel:

• din conducta existentă în spaţiu verde bloc, perpendicular, până Ia aproximativ 14m
faţă de Iimita din partea stăngă a bisericii.

• fără afectarea vegetaţiei existente în spaţiul verde, a gardului viu existent în jurul
bisericii.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor

minime faţă de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997
Reţele edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

Tn 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 f] secţionat sistemul
radicular aI acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Nr. 1756048171131

Bd. Regina Elisabeta nr 47, cod poştsl 050013, sedor5, Bucure, Romänia

Tel: 021.305.55.00
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat
aI execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială,
inclusiv plantare iarbălgazon.

Conform articolului 5, Iitera h, din Legea nr 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţUlor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor
verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin
betonarea platbandeloripastilelor/alveolelorlspaţiu verđe.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, Iit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau
toaletare.

Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia
Iucrării i pentru respectarea condiţiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

27SER 2Q3
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu
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Către : SC AGAFIA TEHNO LOGISTIC SRL
Str. Ostrov nr. 15, sector 5

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentm imobilul situat pe Drumul
Piscul Vechi nr. ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1756052/17.07.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 7114/18.07.2019, prin care soflcitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe Drumul Piscul
Vechi nr 29, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notiflcării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti1

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de
ADP sector 1), vă comunicăm că1 în urma verificării efectuate pe teren în data de
24.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 4m, asťel:

• din conducta existentă în Drumul Piscul Vechi, drum de pământ1 perpendicular,
până Ia Iimita din partea stângă a imobilului branat.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
ĺn urma analizărfl dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B.

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, lit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia đata emiterii.

DIRECTOR EXECUYŞ&j
Simona-MarianaţPóPA %.

‘1AuaĂ -

Intocmit:
\‘:7 ţ Exp. Roxana PĂRASCA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

situat pe str Disescu

nr. 304/2009 privind
Bucureşti, vă facem

aviz, aveţi obligaţia

starea iniţiaiă.

Nr. 175594217121 I UtOCÎ. Ni

Către SC AVI PROD GRUP SRL
Str Ghiocei nr 11, sector 2

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligraňei nr 4, sector 1

Referitor la Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobflul
Constantin nr ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1755942/1707.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 7121/18.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str Disescu
Constantin nr 6, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notif]cării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,

Avizele/acordurile individuaie ale deţinătorilor de reţeie edilitare, aviz de traseu emis de
ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma veriflcării efectuate pe teren în data de
24.09.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 8m, astfei:

din conducta existentă în carosabilul str. Disescu Constantin, perpendicular, Ia
aproximativ 4m faţă de Iimita din partea stângă a imobiIului branat.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aiiniament.
in urma analizărfl dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B.

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
cunoscut avizui favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului
soIicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La fînalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie
a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiuiui Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se executä Iucrări de đefrişare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-MarianaP PÄc

Red:P.Rj3ex.-25.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către : SC AVI PROD GRUP SRL
Str. Ghiocei nr 11, sector 2

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligraňei nr 4, sector 1

Referitor ía Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str CoL
tefan Stoika nr sector 1, Bucureştî

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B, cu nr 1755949/17.07.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 7126/18.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobflul situat pe str CoL tefan
Stoika nr 4, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de
ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de
24.09.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Íungime de 6,5m,
astfel:

• din conducta existentă în carosabilul str. Col. tefan Stoika, perpendicular, până
la aproximativ 0,5m faţă de Iimita din partea stângă a imobilului branat.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
Tn urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 vă facem
cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia ađucerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie
a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana P

Intocmit:
aPARASCA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

ćţcmit

Expert hĘ%?ristina ENACHE

Nr. 1765644/9448 ULULI. LU'

CĂTRE
D-na

nr. ‚ Bl. ‚ sc. ‚ ap. ‚ sector 1

Spre ştiinţă:

- Administraţia străzilor
Str. Domni{a Ancuţa nr. 1, sector 1
- ADP Scctor 1
B-dul Poligrańei nr. 4, sectror 1

( (str. Telescopuhd nr. 28 .8, sector 1)

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1765644/21.08.2019 şi la Direcţia de
Mediu cu nr. 9448/22.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării:

Ahnzenusrea cu ene;gie electrică a imobilužui süua/ pc str. Težescopului nr. 28 B, sccíor I ‘

conform documentaţiei depuse (C.U. nr. din ‚ a planurilor anexate şi
Memoriului tehnic, Clasarea Notifîcării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia
Mediului Bucureti i Plan de coordonare reţele semnat de deţinătorii de reţele edilitare), vă
comunicăm că, în urma veńűcărü efectuate pe teren în data de 25.09.2019, s-a constatat că săpătura
se execută în

• Trotuar numere pare strada Gheorghe Pipu, subtraversare strada Telescopului până la
trotuar numere pare;

• Cele două străzi nu prezintă arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele

de protecţie a spaţiilor verzi de pe tedtońul Municipiului Bucureti, vă facem cunoscut avizul
favorabil cxccuţici lucrărilor menţionatc, la §nalizarea Iucrării având obligaţia aducerii terenului
la starea iniţială.

Pentru orice modiflcare apărută ulterior emiterii prezenmlui aviz, aveţi obligaţia solicitării
revizuińi acestuia înainte de începerea execuţiei lucrăńlor.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va § sancţionată conform
art. 4, lit, b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi
de pe teritońul Municipiului Bucureti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu sc cxccută Iucrări dc defrisarc sau toalctarc.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIĘ
Simona-Mariana R P)ł
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

ÜlQCj2

CĂTRE
s.c

Str. nr. ‚ B1. ‚ sc. ‚ ap. ‚ sector

Spre tiinţă:

- Administraţia străzilor
Str. Donniţa Ancuţa nr. 1, sector 1
- A.Đ.P. Sector 1
B-dul Poligraűei nr. 4

Referitor la lucrarea : Execuţie branşanzent de apă potabilă i racord de
canalizare pentru imobilzd din slr. Garojiţei nr. 23, sector I

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. t765513/21.08.2019 i
la Direcţia de Mediu cu nr. 9453/22.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate
privind executarea lucrării: „ Execuţie branamern de apă potabilă i racord de
canalizare pentru irnobUul din str. Garojîţei nr. 23, sector 1", conform documentaţiei
depuse (C.U. nr. din ‚ a planurilor anexate i Memoriului
tehnic, Clasarea Notiflcării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia
Mediului Bucureti i Avizele individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare), vă
comunicăm că, în urma verińcării efectuate pe teren în data de 25.09.2019, s-a
constatat că Iucrarea se execută în

- în carosabił i trotuar, fără afectarea vegetaţiei existente în pastila din
vecinătate ce fonnează aliniamentul străz[i Garofţei.

- In apropierea traseului există material dendrologic (1 ex. Prunus domestica
(prun) O 4cm, h 3,5m)
Menţionăm faptul că, în dreptul arborelui din pastila trotuarului aferent

branamente1or, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată
condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului
dendrologic.

Pentru arborele existent în vecinătatea traseului, în timpul lucrărilor
constructorul va lua măsuri de protejare a acestuia prin menţinerea distanţei
săpăturilor (executate manual) de 1-2 m faţă de arbori/arbuti, se vor evita depunerea

Nr. 1765513/9453
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pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborelui i rănirealruperea
ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din dotare.

Se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele deţinătorilor de reţele
edilitare.

In cazul în care reţeaua de branare nu poate fi “modelată" în scopul
menţinerii distanţei faţă de arborele din vecinătatea sa i în timpul execuţiei poate §
secţionat sistemul radicular al acestuia, se va solicita în regirn de urgenţă emiterea
unui aviz de specialitate pentru defriarea arborelui în cauză, Vă facem cunoscut că
în cazul în care această distanţă nu se poate respecta nu suntem răspunzători de
eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (6 luni de la
flnalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuirea arborelui din aliniament aflat
în apropierea traseului lucrărü (lateral dreapta acces imobil nr. 23, Ia aproximativ 3m
faţă de Iimita proprietăţii dinspre irnobilului nr. 25), veţi avea obligaţia înlocuirü
exemplarului uscat si suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin
prăbuirea acestuia.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuüei
Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea lucrărilor de execuţie
branament apă potabilă i racord canatizare.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi
sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti, art.4, lit. b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrisare sau

toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate l an de la data emiterii.

Ďmit

Ex1verÉŞCristina ENA CHE

2Üîg
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d. Regina Etsabeta nr. 47, ccd peştal 050013. sedor 5, Bucureşd, Romnia I
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

04. OCL 7079

Către : SC ELECTR1CA RACORD INS TAL SRL
Calea Rahovei nr. 266-268, corp 61, cam. 42/1, sector 5

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligraflei nr 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobUului situat pe str Pitar Mo
nr ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1756621/18.072019 şi ia
Direcţia de Mediu cu nr. 7200/19.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str Pitar Mo
nr 14, sector 1 conform documentaţiei depuse (C.U. nr
a pianurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notif]cării nr. emisă
de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de coordonare reţele edilitare, aviz
de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren
în data de 26.09.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de
45m, asťel:

• din PTS 61 existent în curtea bisericii, prin curtea bisericii, apoi prin trotuarul nr.
pare aI str. Pitar Mo, până Ia aproximativ 9m faţă de iimita din partea stângă a
imobiluiui alimentat.

• fără afectarea vegetaţiei existente în curtea bisericii din vecinătatea' traseului
cră ri i.

In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor
minime fată de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997
Reţele edflitare subterane. Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrărfl, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnoiogie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular ai materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi"modeiată" în scopui menţinerii
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular aI acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicuiar aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventuaieie pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma veriflcăriior uiterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

Nr. 1756621 17200 I
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lucrărfl, veţi avea obligaţia înlocuirfl exemplarelor uscate şi supor[area contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil conđiţionat
al execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modifîcare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului ínainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială,
inclusiv plantare iarbălgazon.

Conform articolului 5, Iitera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modiflcările şi completările
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor
verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin
betonarea platbandelorĺpastilelorlalveolelorlspaţiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată
conform FŁC.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, arŁ4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de đefrişare sau
toaletare.

Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia
Iucrării ęi pentru respectarea condiţiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii i este valabil
numai însoţit de avizul Ministerul Culturii i Identităţii Naţionale.

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către : SC ELECTRICA RACORD INS TAL SRL
Calea Rahovei nr 266-268, corp 61, cam. 42/1, sector 5

Spre ştiinţă: P54 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control -

Servicii Spaţii Verzi - B-duĺ Metalurgiei nr 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

Referitor Ia Iucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobflului situat pe Drumul
Binelui nr ‚ sector 4, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1756622/18.07.2019 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr. 7201/19.07.2019, prin care solícitaţi avizul de specialitate privind executarea
Iucrării:,,Aĺimentare cu energie electrică a imobiluĺui situat pe Drumui Binelui nr 255,
sector 4' conform documentaţiei depuse (C.U. nr. a planurilor
anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia
pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis
de DGL sector 4), vă comunicăm că1 în urma verificării efectuate pe teren în data de
26.09.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 250m, astfel:

• din cablul existent in trotuarul nr. pare aI Drumului Binelui în zona T3728,
subtraversează Drumul Binelui, continuă ptin trotuarul nr. impare aI Drumului
Binelui i prin drum de pământ, până Ia aproximativ 6m faţă de Iimita din partea
dreaptă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetaţie spontană.
Tn urma analizărfl dosarului, în conformitate cu 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv
r plantare iarbălgazon.

Conform articolului 5, Iitera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor
verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea
platbandelorlpastilelorlalveolelorlspaţiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXEC%łflWrą,
Simona-Mariana$dPA °‘
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1756918172401 otocr 2019
Către : SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SA
Bd. Mărăsesti nr 28, sector 4

Spre ştiinţă: P54 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control -

Servicii Spaţii Verzi - B-dulMetalurgieinr. 12-18, GrandArena, eL 1, sector4

Referitor Ia Iucrarea: Extindere reţea de distributie a gazeíor naturale i branamente pe
str Luminisului nr ‚ sector 4, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1756918/19.072019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 7240/22.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Extindere reţea de distńbutie a gazelor naturale .şi branşamente pe
str LuminiuIu sector 4", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti1

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de
DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de
26.09.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 25,5m,
astfeL

• din conducta existentă în carosabilul str. Luminisului, în dreptul imobilului nr. 7,
prin carosabilul str. Luminiului, până Ia aproximativ 3m faţă de Iimita din partea
stângă a imobilului branat.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizării dosarului, în conformitate cu 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fl sancţionată

conform art 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR qąCJtŢ4y)
Simona-Mata PG€M
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:‘ PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1756920/7241! & OVŢ 2019

Către SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SA
Bd. Mărăsesti nr 28, sector 4

Spre ştiinţă: P54 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control -

Servicii Spaţii Verzi - B-dul Metalurgiei nr 12-18, Grnnd Arena, et. 1, sector 4

Referitor Ia Iucrarea: Extindere reţea de distńbuţie a gazeJor naturale i bran.amente pe
str. Bucovăţ nr ‚ sector 4, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1756920/19.07.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 7241/22.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Extindere reţea de distdbuţie a gazelor naturale i branamente pe
str Bucovăţ, sector 4", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notiflcării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de

coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în
urma verificării efectuate pe teren în data de 26.09.2019, s-a constatat că Iucrarea se va
executa subteran, pe o Iungime de 85m, astfel:

• din conducta existentă în carosabilul str. Bucovăţ, intersecţie cu str. Oraviţa,
continuă prin carosabilul str. Bucovăţ, pe partea imobilelor cu nr. pare, până Ia
aproximativ Sm faţă de Iimita din partea dreaptă a imobilului branat.

• !ără afectarea vegetaţiei existente în platbandă.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor

minime faţă de axul arborilor đe lm—1.Sm, conform prevederilor SR 8591/1997
Reţele edilitare sub terane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. În timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor 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, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma veriflcărilor ulterioare (24 Iuni de Ia flnalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat
aI execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice moditîcare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Conform ar[icolului 5, Iitera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor
verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin
betonarea platbandelor/pastiielorlaiveolelor/spaţiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti1 art.4, Iit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări đe defrisare sau
toaletare.

Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia
Iucrării i pentru respectarea conđiţiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an đe Ia data emiterii.

01. oo: 2üi&

Întocmit:
E3pggaaaĘ4RASCA

Red:RR.i3ex.-27.09.2019 - prezentul aviz a ĺost postat pe site-uI FMB
pe data de

Bd. Regina Elisabeta nr 47. j ştat 050013, sedor 5, Bucureşb, Románia

TeI: 021.3055500
hUp:II.pmb.ro

DIRECTOR EXECUTIV,



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către : SC TEHNIC INSTAL GRUP SRL — solîcîtă ridicarea exemplarului de Ia
registratura PMB

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de apă şi racord de canal pentru imobilul situat pe
Splaiul Unirii nr, ‚ sector 4, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1757209/22.07.2019 şi la
r Direcţia de Mediu cu nr. 7283/23.07.2019, completată cu documentaţia înregistrată Ia

P.M.B. cu nr. 1759350/30.07.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 7542/31.07.2019, prin
care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării: Branşament de apă i
racord de canal pentru imobilul situat pe Splaiul Unirii nr 80-82, sector 4, conform
documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a planurilor anexate şi
Memoriului tehnic, Clasarea Notiflcării nr, emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele
edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma
verificării efectuate pe teren în data de 26.09.2019, s-a constatat că Iucrarea se va
executa subteran, pe o Iungime de 4m branament + 6m racord, astfel:

• din conductele existente în carosabilul Splaiului Unirii, perpendicular, până Ia
aproximativ 2m i 4m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii.

• !ără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor

minime faţă de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997
Reţele edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fl “modelată" în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular aI acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Nr. 1757209,1759350 I 7283,7542 l O, OCŢ 7019
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat
al execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Conform articolului 5, Iitera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor
verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin
betonarea platbandelorlpastilelorlalveolelor/spaţiu verde.

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 spaţfllor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, Iit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toa Ieta re.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia
lucrării i pentru respectarea condiţiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUT1V,
Si -$1 inaPOPA

Întocmit:
w Exp. Roxana PARASCA

01. UG 2019
Red:P.R.I3ex.-27.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB

• pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Ot ocr 2üi
Către SC APA NOVA SA
Str. Tunań nr 60 A, clădirea tefan ceI Mare, eL 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicü nr 44, sector 2

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de apă potabflă .şi racord de canalizare Ia imobflul din
str. Arcului nr ‚ sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1757300/22.07.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 7285/23.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Branşament de apă potabUă i racord de canalizare ĺa imobŰul din str
Arcului nr 12, sector 2", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti1

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de
ADP sector 2, avizul Ministerului Culturii nr. 1155/Z/09.07.2019), vă comunicăm că, în
urma verificării efectuate pe teren în data de 26.09.2019, s-a constatat că Iucrarea se va
executa subteran, pe o Iungime de 9m branament + 8m racord, astfel:

• din conductele existente în carosabilul str. Arcului, perpendicular, până Ia
aproximativ 2,5m i 4,5m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizării dosarului, în conformitate cu 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR E
Simona-Marir

Intocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Nr. 1757300/7285/

Red:P.R.i3ex-27.09.2019 - prezentul avz a fost postat pe site-uI PMB
pe data de

0
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1757357172871 cuc! 2019

Către SC SIMCO INTERNATIONAL IMPEX SRL — prin dI. Grecu Petre — solicită
ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public
Intrarea Odobeti nr. 5-7, sector 3

Referitor Ia Iucrarea: Alimentarea cu energie electńcă a imobflului situat pe str Bărăţiei
nr ‚ sector 3, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată la RM.B. cu nr. 1757357/22.072019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 7287/23.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Alimentarea cu energie electrică a imobflului situat pe str Bărăţiei nr
4 1-43, sector 3", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.
a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă
de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de coordonare reţele edilitare,
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de
PS 3), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 26.09.2019, s-a
constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 90m, astíel:

• din PT 4140 existent în trotuarul str. Bărăţiei, subtraversează str. Bărăţiei,
continuă prin trotuarul nr. impare, până Ia aproximativ 6m faţă de Iimita din
partea dreaptă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizărfl dosarului, în conformitate cu 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii i este valabil
numai însoţit đe avizul Ministerul Culturii i Identităţii Naţionale.

DIRECTOR EXĘ9WW.
Simona-Mariakk&j'A

«jJJrJt, Intocmit:
Exp..$ga!3a pARA SCA

Red:P.R.I3ex.-27.09.201 fost postat pe site-uI PMB
pe data de

oI
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către : SC ERBASU EDIL CONSTRUCT SA - prin dL - solicită
ridicarea exempłarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control -

Servicii Spaţii Verzi - 8-dulMetalurgieinr 12-18, GrandArena, et. 1, sector4

Referitor la Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobUul situat pe str Ro.iori
nr ‚ sector 4, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1757654/23.07.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr 7311/24.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobflul situat pe str Roiod nr
33 8, sector 4", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. • a
planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor
de reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4, avizul Ministerului Culturii nr.

)‘ vă comunicăm că, în urma veriflcării efectuate pe teren în data de
26.09.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 4m, astfel:

• din conducta existentă în carosabilul str. Rosiori, perpendicular, până la aproximativ
0,5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii.

• !ără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor

minime fată đe axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997
Reţele edflitare subterane, Condiţii de amplasare.

- Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendroiogic. În timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi modeIată" în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular aI acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori afiaţi în apropierea traseului
Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Bd. Regina Elisabeta nr 47, ad poştal 050013, sector 5. Bucureşt. Ramănia /
TeI: 021.30555.00
httpJ/w.pmbro
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat

aI execuţiei lucrărilor menţionate.
Pentru orice mođificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia ađucerii terenului Ia starea iniţială.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modif]cările şi completările

ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi

persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor

verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin

betonarea platbanđelorlpastilelorlalveolelor/spaţiu verde.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe

teritoriul Municipiului Bucureşti, art4, lit.b.
Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau

toaletare.
Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia

lucrării i pentru respectarea condiţiilor din aviz.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia đata emiterii.

01. oci ii

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-27.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
pe data đe

d Regna Elisabeta nr 47, ccd poştal 050013. sector 5. Bucweşb. Rcmănia

TeI: 021.305.5500
htlp li.pmb.ro

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

p, pui z019

Către SC A VI PROD GRUP SRL — soiicită ridicarea exemplarului de Ia registratura

PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligraűei nr 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale i branamente pe

str Telescopului nr ‚ sector 1, 8ucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1757631/23.07.2019 şi Ia

Direcţia de Mediu cu nr. 7314/24.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind

executarea Iucrării: „Extindere reţea de distribuţie a gaz&or naturale i branamente pe

str Telescopului, sector 1", conform documentaüei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.

emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de

coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, in

urma veriflcărü efectuate pe teren în data de 26.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va

executa subteran, pe o lungime de 19m, astfel:

din conducta existentă în carosabilul str. Telescopului, intersecţie cu str. Nicolae

Coculescu, prin carosabilul str. Telescopului, până Ia aproximativ 0,5m faţă de

Iimita din partea dreaptă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi mn aliniament.

In urma analizărfl dosaruluí, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 vă facem

cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia

solicitării revizuirii acestuia înainte de inceperea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fĺ sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie

a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrisare sau

toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUT134
Simona-MarianńtPK4

/ntocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-27.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
pe data de ...4i
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1757614 ‘ 06. OGI 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura
PMB

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Extindere reţea de distňbutie a gazelor naturale i branamente pe
str. Coralflor nr .şi pe dmmul de acces cu 1E 272716, sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1757614123.07.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 7316/24.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării:,,Extindere reţea de distńbuţie a gazelor naturale i branşamente pe
str Coraiflor .i pe dmmul de acces cu IE 272716, sector 1", conform documentaţiei
depuse (C.U. nr. • a planurilor anexate şi Memoriului tehnic,
Clasarea Notiflcării nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale
deUnătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă
comunicăm că, în urma veriflcării efectuate pe teren în data de 26.09.2019, s-a constatat
că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 86m, astfel:

• din conducta existentă în carosabilul str. Coralilor, perpendicular, până Ia
aproximativ 3m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii.

• ţără afectarea vegetaţiei existente în platbandă.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor

minime faţă de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederiior SR 8591/1997
Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor 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, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea
unui aviz de speciafltate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia flnalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
Iucrării, veţi avea obligaţia inlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Bd. Regína Elisabela nr 47, d poştal 050013, sector 5, Bucureşü, Rooiânia I,e r



Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat

aI execuţiei lucrărilor menţionate.
Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte đe începerea execuţiei Iucrărilor.
La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială,

inclusiv plantare iarbăĺgazon.
Conform articolului 5, Iitera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor
verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin
betonarea platbandelor/pastilelorlalveolelorlspaţiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată
conform H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, art4, Iit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaletare.

Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia
Iucrării i pentru respectarea condiţiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

!n tocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Ot 061 2019

Red:P.Rj3ex.-27.09.201 9 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
pe dala de

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Maziana POPA

Rd Rpnina Eksabeta nr. 47. cod oostal 050013. sedor 5. Buwreşt. Románia



PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către SC AVI PROD GRUP SRL — solîcîtă ridicarea exemplarului de Ia registratura
PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2

Referitor Ja Iucrarea: Extindere reţea de distńbvţie a gazelor natumle i branamente pe
str Bibanuĺui nr. ‚ sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1757610/23.07.2019 şi ia
Direcţia de Mediu cu nr. 7317/24.07.2019, prin care solicitaţi avizul de speciaiitate privind
executarea Iucrării: „Extindere reţea de distńbuţie a gazelor naturale i branamente pe
str Bibanului, sector 2", conform documentaţiei depuse (C.U. nr

a pianurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de

coordonare reţele ediiitare, Avizele/acordurile individuaie ale deţinătorilor de reţeie
edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării
efectuate pe teren în data de 26.09.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa
subteran, pe o Iungime de 23m, asťel:

• din conducta existentă în carosabilul str. Stiucii, prin carosabilul str. Bibanului,
până Ia aproximativ 5m faţă de Iimita din partea dreaptă a imobilului branat.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
Tn urma analizării dosarului, 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 favorabil execuţiei Iucrăriior menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La Enaiizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen đe valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTJ1Á.
Simona-Mariana

Întocmit:
oxaARASCA

Red:PRi3ex.-27.092019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
pe data de

Nr. 1757610173171 OŁOCI iUI
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

flL OCJ ?1

Către : SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SA
Bd. Mărăeti nr. 28, sector 4

Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control -

Servicii Spaţii Verzi - B-dulMetalurgieinr. 12-18, GrandArena, et. 1, sector 4

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe
.şos. Berceni nr ‚ sector 4, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., inregistrată Ia P.M.B, cu nr 1757808124.07.2019 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr 7353/25.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea
lucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobflul situat pe os. Berceni nr. 199 .i 199 A,
sector 4, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a planurilor
anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia
pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele
edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate
pe teren în data de 26.09.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o
lungime de 16,5m, astfel:

• din conducta existentă în os. Berceni, perpendicular, până Ia limita dín partea
stângă a imobilului bransat.

• traseul lucrării este prin platbandă.
În urma analizărfl dosarului, în conformitate cu 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv
plantare iarbălgazon.

Conform adicolului 5, litera h, din Legea nr 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor
verzi", Prin urmare este interzisă ređucerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea
platbandeloripastilelor/alveolelorlspaţiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
conform art. 4, lit, b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Sîmona-Mariana P,rJtÁ V/

ĺ'ćJSŮ_t Áe ‘VŞ Întocmit:
Exp. Row .Ş'ĂRASCA

‘ Ţ4Q.Ş
Red:P.RJ3ex.-27.O9.2019- př4,niuI §viz a'ta3$śtat pe siie-uI PMB

pe data de

Nr. 175780817353 I
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

o. oC1 îĺflP

Către DI. — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura
PMB

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1
Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6
Intrarea LL Av. Caranda Gheorghe nr 9, sector 6

Referitor Ia Iucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa Prelungirea
Ghencea nr ‚ sector 6, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1758095/24.07.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 7354/25.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Alimentare cu energie electrică a imobflului cu adresa Prelungirea
Ghencea nr. 245 A, sector 6", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notiflcării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de

coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele
edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor, aviz emis de ADPDU sector 6), vă
comunicăm că, în urma veriflcării efectuate pe teren în data de 26.09.2019, s-a constatat
că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 250m, astfel:

• din PT 1383 existent în Drumul Valea Largă (drum de pământ), .pe partea imobilelor
cu nr. impare aI Drumului Valea Largă, prin trotuarul nr. impare al Prelungirii
Ghencea, subtraversează Prelungirea Ghencea, până Ia Iimita din partea stângă a
imobilului alimentat.

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament i a vegetaţiei spontane din
yecinătatea traseului Iucrării.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor

minime faţă de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997
Reţele edflitare subterane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurut trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor 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, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul in care este secţionat sistemul radicular al
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

IkŞ I

Nr. 1758095/73541
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Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi supor[area contravalorii
eventualelor prejudicfl produse prin prăbuşirea acestora

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat
aI execuUei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice mođificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La flnalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială,
inclusiv plantare iarbă/gazon.

Conform ar[icolului 5, fltera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţfllor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi
persoanele juridice au următoarele obiigaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor
verzľ', Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin
betonarea platbandelorlpastilelorlalveolelorlspaţiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriui Municipiuiui Bucureşti, art.4, iit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaletare.

Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia
Iucrării i pentru respectarea condiţiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mçiana POPA

!ntocmit:
Exp.RoxanaPARASCA

Vt OC7 żoig

Red:PR.l4ex.-27092019 - prezentul avi a fost postat po site-uI PMB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

06. UGŢ 7Ű!y

Către : SC AVI PROD GRUP SRL - Str. Ghiocei nr. 11, sector 2

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligraűei nr. 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe Intrarea
Jugului nr ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1757924/24.07.2019 şi la Direcţia
de Mediu cu nr. 7355/25.072019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea
Iucrărfl: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe Intrarea Jugului nr. 4, sector 1,
conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a planurilor
anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificărfl nr, emisă de Agenţia
pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele
edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate
pe teren în data de 26.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o
Iungime de 3,5m, astfel:

• din conducta existentă aerian în Intrarea Jugului, până la aproximativ 3m faţă de
limita din partea dreaptă a proprietăţii

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există platbandă cu iarbă Ia
Iimita de proprietate.

ln urma analizării dosarului, în conformitate cu 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 lucrărilor menţionate.

Pentru orice modif]care apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirfl acestuia înainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială, inclusiv
plantare iarbălgazon.

Conform articolului 5, Iitera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modif]cările şi completările
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor
verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea
platbandelorlpastilelorĺalveolelorlspaţiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXEC
Simona-Mariw

Intocmit:

$ JZRASCA
Red:P.R.ĺ3ex.-27.O9.2O19\żnntuI avíz ast postat pe site-uI PMB —

pe data de ....‚..
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către : SC GRID SITAL SRL
Str. Steluţei nr. 11, sector 1

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligraűei nr 4, sector 1

Referitor Ja Iucrarea: Branşament de gaze natura!e pentru
SoId. Dobre D. Ioan nr ‚ sector 1, Bucureşti

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Marian

nr 304/2009 privind
Bucureşti, vă facem

aviz, aveţi obligaţia

Nr. 1758138,1758877/1357,7482 I 06. i

imobilul situat pe ĺntrarea

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1758138/24.07.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 7357/25.07.2019, completată cu documentaţia inregistrată Ia
P.M.B. cu nr. 1758877/26.07.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 7482/29.07.2019, prin
care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării: Branşament de gaze
naturale pentru imobflul situat pe Intrarea Soíd. Dobre 0. Ioan nr 8, sector 1, conform
documentaţiei depuse (C.U. nr. a planurilor
anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia
pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătoriior de
reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării
efectuate pe teren în data de 26.09.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa
subteran, pe o Iungime de 3m, astťel:

• din conducta existentă în carosabilul Intrării SoId. Dobre D. Ioan, perpendicular,
până Ia limita din partea stângă a imobilului branat.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
Tn urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B.

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrăritor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului
solicitării revizuirii acestuia înaínte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie
a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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.

!ntocmit:
SCA

-2
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

U. 0Ci 2019

Către : SC MARNA SOC COM SERV SRL
Str Tâmpa nr. 1, bL IC, eL 4, ap. 27, sector 2

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1

Referitor Ja Iucrarea: Aiimentare cu energie electňcă a imobilului situat pe str Franceză
nr ‚ sector 3, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1758309/25.07.2019 şi ia
Oirecţia de Mediu cu nr. 7413/26.072019, prin care solicitaţi avizui de specialitate privind
executarea Iucrării: „Alimentare cu energie electrică a imobUului situat pe str Franceză
nr 62, sector 3", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.
a pianurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificărfl nr. emisă
de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale
deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 26.09.2019, s-a constatat
că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 20m, astfei:

• din PT 468 existent în trotuarul nr. impare aI str. Franceză, în apropierea
intersecţiei cu str. Căldărari, subtraversează str, Franceză1 continuă prin
trotuarui nr. impare aI str. Căldărari, până Ia aproximativ 5m faţă de Iimita din
partea stângă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori piantaţi în aiiniament.
În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriui Municipiului Bucureşti, vă facem
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrăriior menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitărU revizuirh acestuia inainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea iucrărilor aveţi obligaţia ađucerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriui Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de ia data emiterii i este vaiabil
numai însoţit de avizul Ministerul Culturii i Identităţii Naţionale.

DIRECTOR ExECUTij.
Simona-MarianapĺÝ?5Â »

‚-„ Întocmit:
ţotu 4 ±J3a%ARASCA
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

ot oci :LÜlB

Către SC TEHNIC INS TAL GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia
registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poiigraflei nr. 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Execuţie branşament de apă potabUă i racord de canalizare Ia
imobilul din str Ivan Sergheevici Turgheniev nr ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1758230/25.07.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr 7417/26.012019 prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării. „Executie bransament de apă potabilă i racord de canalizare Ia
imobUul din str. Ivan Sergheevici Turgheniev nr. 8, sector 1", conform documentaţiei
depuse (C.U. nr. a planurilor anexate şi Memoriului tehnic,
Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureşti Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu
emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de
26.09.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 5m
branament + 12m racord, asťel:

• din conductele existente în carosabilul str. Ivan Sergheevici Turgheniev,
perpendicular, până Ia aproximativ 7m si 9m faţă de Iimita din partea stângă a
proprietăţii.

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.
În timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor

minime fată de axul arborilor de lm—1.5m, conform preveđerilor SR 6591/1997
Reţele edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că1 în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

ĺn 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, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
Iucrării veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

I1t
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat
aI execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte đe începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.
Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modíficările şi completările
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor
verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprateţelor de spaţiu verde prin
betonarea platbandelorlpastilelor/alveolelorÍspaţiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, Iit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrisare sau
toaletare.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia
Iucrării i pentru respectarea condiţiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii i este valabil
numai însoţit de avizul Ministerul Culturii i Identităţii Naţionale.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simo ana POPA

Întocmit:
EmARASCA

Ct BC1 2019
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

QLOCT 7Q1°

Către : SC APA NOVA SA — prin d-na — soiicită ridicarea
exemplarului de Ia registratura PMB
Str Tunań nr 604, clădirea ‘Ştefan ceI Mare, eĹ 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1
ADP Sector 2 - Şos. Electronicü nr 44, sector 2

Referitor Ia Iucrarea: Înlocuirea reţ&ei publice de canalizare pe str Sachelańe Visańon,
sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1758624/25.07.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cunr. 7418/26.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Jnĺocuirea reţelei publice de can&izare pe str Sachelarie Visarion,
sector 7, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a
planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de coordonare reţele edilitare, aviz de
traseu emis de Administraţia Străzilor, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă
comunicăm că, în urma veriflcării efectuate pe teren în data de 26.09.2019, s-a constatat
că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 507m, asťel:

• în carosabilul str. Sachelarie Visarion între Aleea Zarandului i cimitir.
• se avizează execuţia a 21 guri noi de scurgere.
• se avizează execuţia a 13 cămine noi de vizitare.
• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.

În timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor
minime fată de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997
Reţele edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic, In timpul lucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

Tn cazul în care reţeaua de branşare nu poate fl “modelată" în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular aI acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii
meteo nefavorabile.

i,a iI

Nr 1758624/74181

Bd. Regina Eisabela nr 47, 00d poşlal 050013, sedor 5, BucureşU, Român



Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorU
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat
aI execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiiior verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor
verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin
betonarea platbandelorlpastilelorialveolelor/spaţiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, arĹ4, Iit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaletare.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuVa
Iucrării i pentru respectarea condĄiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

Exp.
Întocmit:

Roxana PARASCA

Ol ocr 7Plą

Red:RR.I4ex.-27.O9.201 9 - prezentul aviz a fost postat p siie-uI PMB
pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

et. 6-9, sector 2

pe str Paul Urechescu,

Nr. 175862617419/ Q&ĐCT. 201P

Către : SC APA NOVA SA
Str Tunari nr 60 A, clădirea tefan cel Mare,

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr 44, sector 2

Referitor la Iucrarea: !nlocuirea reţelei publice de canalizare
sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1758626/25.07.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cunr. 7419/26.072019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: ‚jnlocuirea reţelei publice de canalizare pe str PauI Urechescu, sector
2', conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a planurilor
anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia
pentru Protecţia Mediuiui Bucureşti, PIan de coordonare reţele edilitare, Avizeie/acordurile
individuale ale deUnătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 26.09.2019, s-a constatat
că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de liOm, astfel:

• în carosabilul str PauI Urechescu, între str. Gheorghe Baciulescu i str.
Gaetano Donizzeti.

• se avizează execuţia a 2 guri noi de scurgere.
• se avizează execuţia unui cămin nou de vizitare.
• se avizează execuţia a i 0 racorduri noi.
• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
Tn urma analizării dosaruiui, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă tacem
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitărfl revizuirii acestuia 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 art. 4, Iit, b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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 EX#UTJV,\
Simona-Maria#P POľ8% -

ţj Ą.&'aY Intocmit.
Exppap9PARASCA
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

pj, pç,ţ ?Gt

Către SC DOMUS SYSTEMS SRL
Str Elena Farago nr. 43, sector 6

Spre ştiinţă: P54 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control -

Servicii Spaţii Verzi - B-dulMetalurgieinr. 12-18, GrandArena, eL 1, sector4

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de apă $ racord de canal pentru imobiíuí situat pe
os. Berceni nr. ‚ sector 4, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregístrată Ia P.M.B. cu nr. 1760063/31.07.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 7587/01.082019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de apă i racord de canal pentru imobflul situat pe os.
Berceni nr 94, sector 4, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare), vă comunicăm că, în
urma verificării efectuate pe teren în data de 26.09.2019, s-a constatat că Iucrarea se va
executa subteran, pe o lungime de 25m bransament + 13 racord, astfel:

• din conductele existente în carosabilul os. Berceni, perpendicular, până Ia
aproximativ 4m i 7m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăUi.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
În urma analizării dosarului, în conformitate cu 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitărU revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de speciaíitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii i este valabil
numai însoţit de avizul Direcţiei Gospodărire Locală sector 4.

DIRECTOR EXECVJJV

S,monaMarianLcP9lP 4%

ĺÉJ-Y Intocmit:
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1762179 I 7881 I 04. 0Ľ! 7019

Către : SC ELECTROTEST SRL — prin dL Stanescu Bogdan — solicită ridicarea
exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă:PS5 — Direcţia Generală Operaţiuni - Serviciul Administrare Spaţii Verzi
şi Parcuri - Str Fabrica de Chibńturi nr. 9-11, sector 5

Referitor Ia Iucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobUului situat pe str Deliu
Constantin ‚ sector 5, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1762179/07.08.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 7881/08.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Aümentare cu energie electńcă a imobflului situat pe str Deliu
Constantin nr 11, sector 5", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de

coordonare reţele edilitare, aviz de traseu favorabil emis de ADP 5), vă comunicăm că, în
urma verificării efectuate pe teren în data de 26.09.2019, s-a constatat că Iucrarea se va
executa subteran, pe o Iungime de 150m, astfel:

• din PTZ 1371 existent în scuarul central de Ia intersecţia str. Deliu Constantin,
str. Mihai Stan, str. Nicolae Porojan, str. Sublocotenent Popa, continuă prin
trotuarul nr. impare aI str. Deliu Constantin, până Ia Iimita din partea dreaptă a
imobilului alimentat.

• fără afectarea vegetaţiei existente în scuarul central i a arborilor crescuţi spontan
pe str. Deliu Constantin.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării đistanţelor

minime faţă de axul arborilor đe lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997
Reţele edifltare sub terane. Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. Tn timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

Tn 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, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

-3-'
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Precizăm că în cazui în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de la finaflzarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
lucrării, veţi avea obligaţia îníocuirü exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicfl produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat
aI execuţiei lucrărilor menţionate.

Pentru orice mođificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului inainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La flnalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială,
inclusiv plantare iarbă/gazon.

Conform articolului 5, Iitera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modif]cările şi completările
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor
verzi", Prin urmare este interzisă ređucerea suprafeţelor de spaţiu verde prin
betonarea platbandelorĺpastilelorlalveolelor/spaliu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, arĹ4, Iit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaletare.

Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia
Iucrării i pentru respectarea condiţiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate ¶ an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-M ri na POPA

!ntocmit:
2 ‘% Exp. Roxana PARASCA
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Drecţia de Meďu

09. OCT.2013

Către: Compania Municipală Energetică Bucureti
Splaiul Unirii nr. 76, clădirea River Plaza, corp A, et. 1 i 2, sector 4

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1
Administratia Domeniuiui Public şi Dezvoitare Urbană Sector 6
lntrarea LL Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6

Referitor Ia Iucrarea: Reabilitarea sistemului de termoficare aĺ MunicipiuIui Bucureti —

OBIECTIV 7 — Magistrala I - III VEST — zona Drumul Tabere sector 6, Bucureşti

Referitor Ia adresa dvs. nr. 3806/07.11.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1678136/07.11.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 10992/08.11.2018, completată cu
documentaţia dvs. nr. 755/15.02.2019 înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1709623/15.02.2019 şi
ia Direcţia de Mediu cu nr 1135/18.02.2019, prin care solicitaţi avizul de speciaiitate
privind executarea ucrării: ‘Reabilitarea sistemului de termoficare aI Municipiului
Bucureti" — OBIECTIV 7 — Magistrala I - íII VEST — zona Drumul TabereĄ sector 6,
conform Certiflcatului de urbanism cu nr. din cu prelungirea
valabilităţii până Ia data de în urma verificărU în teren a traseului iucrării în
Lungime de 950m, a inventarierii materialului dendrologic i a spaţiiior verzi, domeniul
public, aflate pe tronsonul Magistraia l - III VEST — zona Dwmul Taberei, în data de
07.03.2019 Direcţia de Mediu a transmis prin adresa nr. 1135,10992-
1/1709623,1678136/07.03.2019 solicitarea de a încheia protocol de piantare în
compensare cu administratorui domeniului public pe a cărei rază teritorială se va
desfăura proiectul de reabilitare a sistemuiui de termoflcare, respectiv Administraţia

Q Domeniului Public i Dezvoltare Urbană sector 6.
1) In urma analizării documentelor existente Ia dosar:
- Cerere;
- Certificat de urbanism nr. din . cu prelungirea valabilităţii

până ia data de ‚ însoţit de planurile anexă;
Memoriu justificativ;
Aviz nr. emis de Administraţia Domeniului Public i Dezvoltare
Urbană sector 6;

- Aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor;
- Decizia etapei de încadrare nr, din emisă de Agenţia pentru

Protecţia Mediului Bucureti
- Pianurile de coordonare, semnate de deţinătorii de reţele edilitare;
- Planuri de situaţie scară 1:500;
- PIan de încadrare în zonă scară 1:2000;
- Foto vegetaţie;

$ot

_________

Nr. 1709623,1678136 I 1135,10992/
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- Compania Municipală Energetică Bucureti SA a depus protocolul nr. din
încheiat între Administraţia Domeniului Public i Dezvoltare Urbană

sector 6 i Compania Municipală Energetică Bucureti SA, prin adresa nr.
din data înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1776927/26092019 i Ia
Direcţia de Mediu cu nr 11034/27.09.2019.

2) a verificării ?n teren din: 20.02.2019.
3) conform prevederilor Legii nr. 2412007 privind reglementarea şi

administrarea spaţfllor 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:

(Spaţiu verde — parc — Drumul Taberei 36-38)
- i mI gard viu
- 3 ex. Fraxinus sp.( frasin )‘ bitulpinal, e 30-35 cm, h=10-12 m
- 1 ex. Fraxinus sp.( frasin )‘ e iO cm, h=4 m, înclinat
- 1 ex. Gladitsia triachantos sp.(glădiţă), bitulpinal, e io cm, h=3 m
- 1 ex. Ailantus altissima sp. (fals oţetar), bitulpinal, e 15-20 cm, h=7 m, în dreptul

nr, 40 din Drumul Taberei
TRANSPLANTARE:

(Spaţiu verde — parc — Drumul Taberei 36-38)
- 3 ex puiet, e 7 cm, h=2,5-3 m
- 1 ex. Catalpa sp (catalpa), puiet O 7 cm, h2,5-3 m
- 1 ex. Acer sp.(arţar), puiet, O 7 cm, h=2,5-3 m

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa e(apizat, pe măsura
înaintării IucrărUor, prin grija dvs, cu o firmă specializată abilitată, în prezenţa
administratorului Iegal aI terenului care va prelua materialul Iemnos rezultat, pentru a nu
bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării
construcţUlor din jur şi a reţelelor aeriene. Predarea amplasamentelor, spaţiile verzi, din
domeniul public se va face între reprezentanţi ai administratorului Iegal al terenului
(ADPDU sector 6) i reprezentanţi ai Companiei Municipală Energetică Bucure$i SA.

In timpul executării Iucrărilor constructorul are următoarele obligaţii

• să protejeze vegetaţia din cadrul organizărilor de şantier şi arborii din vecinătatea
traseului, asťel încât să se evite afectarea acestora prin manevrarea utilajelor;

• să evite depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiurilor arborilor din
vecinătatea lucrărilor şi rănirea/ruperea ramurilor acestora;

• să stropească periodic spaţUle de manevră şi arborii/arbuştii din cadrul organizărilor
de şantier

• să respecte obligaţiile din actul de reglementare emis de APM - Bucureşti
La finalizarea Iucrărilor constructorul are obligaţia refacerii spaţiilor verzi afectate

de execuţia Iucrărilor sus menţionate ş recepţionarea Ior de către reprezentanţi ai
administratorului Iegal aI terenului. Menţionăm că beneficiarul Iucrărilor este răspunzător
de supravegherea executării Iucrărilor şi de respectarea prevederilor avizului şi a
tehnologiilor de specialitate privind execuţia defrişărilor şi amenajării spaţiilor verzi, în caz
contrar aplicându-se sancţiuni conform art.6 alin, 8 din H.C.&M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în
compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform Protocolului de plantare nr.

aveţi obligaţia plantării a 6 ex. catalpă cu balot đe pământ,
circumferinta trunchiului de 20-28cm, măsurată Ia înălţimea de lm faţă de i înălţime

2

Bd. Reqna Elisabeta nr 47, poştaI 050013. sed& 5, BucureşU, Romăna $‘% l



corespunzătoare circumĺerinţei în funcţie de specie, lmi gard viu, în perioada optimăde piantare din toamna anuiui 2019, în Parc ANL Constantin Brâncusi, sector 6.
Transpiantarea a celor 5ex. arbori tineri plantaţi recent1 se face prin gra CompanieiMunicipală Energetică Bucuresti SA În prezenţa administratoruiui iegai ai terenuiui,

Companiei Municipală Energetică Bucureti SA având obiigaţia tutotării i udării amaterialului dendrologic în vederea prinderii a acestuia.
La finalizarea lucrărilor de plantare, amplasamentul se va preda administratorului

Iegai ai terenuiui, încheind un proces-verbal de recepţie, ce va fi înaintat i Direcţiei deMediu, De asemenea 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 apUca sancţiuni conf. art, 4 din acelaşi act normativ.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării neavizaţi
spre defrisare, săpătura se va executa manuai sau utilizând o tehnologie adaptată
condiţiiior din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. În
timpul iucrăriior constructorui va Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va
evita depunerea pământului sau altor materiale în jurui trunchiului arborilor şi
rănirealruperea ramurilor arboriior prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care este secţionat sistemul radicuiar aI arboriior neavizaţi din
vecinătatea traseului Iucrării, defrişarea arbcrilor în cauză se va efectua numai după
obţinerea unui aviz de specialitate emis În baza unei alte solicitări punctuaie.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic ęi nu reveniţi cu solicitări punctuale, sunteţi răspunzători de
eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma veriflcărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
Iucrării, veţi avea obiigaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventuaielor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora

În conformitate cu articol 5, Iitera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul iocalităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare, care prevede faptul că „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi,
persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de
spaţiu verde prin betonarea piatbandeioripastiieiorlalveoieiorlspaţiu verde, motiv
pentru care Ia finalizarea Iucrărilor de inlocuire a conductelor de termoficare aveţi
obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială, mai exact se va semăna iarbă/gazon, iar
pentru că stratul de sol nu permite plantarea altor arbori, În Iocul acestora, pe
suprafaţa de spaţiu verde se vor planta arbu$i fie sub formă de gard viu, fie sub
forma tufelor izolate.

Prezentui aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.
Defrişare — 6 ex. arbori + lmí gard viu
Transplantat — 5 ex. arbori tineri planřaţi recent

DIRECTOR EXECU
Simona-Marian

t Intocmit:
Ex$naRASCA

Red:P.RJ4ex.O3.1O.2O1 9 - prezentul aviz a ĺost postat pe siie-uI PMB ‘7
pe daia đe
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

09. DCi 2019

Către: Compania Municipală Energetică Bucuretî
Splaiul Unirii nr 76, clădirea River Plaza, corp A, eL 1 i 2, sector 4

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1
PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public
Intrarea Odobesti nr 5-7 sector 3

Referitor Ia Iucrarea: Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului Bucureti —

OBIECTIV 2— Magistrala lI SUD — str. Bobocica, sector 3, Bucureşti

Referitor Ia adresa dvs. nr 3804/07.11.2018, înregistrată Ia RM.B cu nr.
1678132107.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr 10990108.11.2018, comptetată cu
documentaţia dvs. nr. 756/15.02.2019 înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1709632/15.02.2019 şi
Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1136/18.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate
privind executarea Iucrării: “Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului
Bucureti" — OBIECTIV 2 — Magistrala Il SUD — str Bobocica, sector 3, conform
Certificatului de urbanism cu nr. din cu prelungirea valabilităţii
până Ia data de - în urma verificării în teren a traseului Iucrării în Iungime de
4277m, a inventarierii materialului dendrologic i a spaţiilor verzi, domeniul public, aflate
pe tronsonul Magistrala II SUD — str. Bobocica, în data de 11.03.2019 Direcţia de Mediu a
transmis prin adresa nr. 1136,10990-1/1709632,1678132/11.03.2019 solicitarea de a
încheia protocol de plantare în compensare cu administratorul domeniului public pe a
cărei rază teritorială se va desfăsura proiectui de reabilitare a sistemului de termoflcare,
respectiv Direcţia Administrarea Domeniului Public sector 3.

P În urma analizării documentelor existente Ia dosar:
- Cerere;
- Certificat de urbanism nr din cu prelungirea valabilităţii

până Ia data de ‚ însoţit de planurile anexă
- Memoriu justificativ;
- Aviz de traseu nr. emis de Primăria sectorului 3 — Direcţia

Servicii Publice — Serviciul Utilităţi Publice;
- Aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor;
- Decizia etapei de încadrare nr, din emisă de Agenţia pentru

Protecţia Mediului Bucureti;
- Planurile de coordonare, semnate de deţinătorii de reţeIe edilitare;
- Planuri de situaţie scară 1:500;
- PIan de încadrare în zonă scară 1:2000;
- Foto vegetaţie;
- Compania Municipală Energetică Bu ‚ A a depus protocolul nr.

din - încheiat între Prim ‘ąsectďr 3, prin Direcţia Administrarea

______________________________:___
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Domeniului Public i Compania Municipală Energetică Bucureti SA i actul

adiţional nr. 1, cu nr de ieire din prin adresa nr. iin

data înregistrată Ia P.M.B, cu nr 1777440/30.09.2019 i la Direcţia

de Mediu cu nr. 11078/01.10.2019.
1) a verificării în teren din: 20.02.2019.
2) conform preveđerilor Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările

ulterioare şi a celor din Anexa i Ia H.C.G.M.B. nr. 30412009 privind Normele de

protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm următoarele

lucrări:
DEFRĘARE:

(în curtea Grădiniţei nr. 255)
- 4 mI gard viu Thuja
- 1 ex. Tilia sp. (tei), e 15 cm1 h=4 m
(în spaţiul verde bloc M3)

- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin), e 10-15 cm, h=10 m, bitulpinal
(în curtea Centrului Sportiv ApoIo)

- 3 ex. Thuja h= 4m
- 1 ex. Morus sp. (dud) multitulpinal, O 10-30 cm, h=10 m
(în curtea Liceului Decebal — traseul existent este suprnteran, traseul viitor va fi

sub teran)
- 2 ex. Populus sp.(plop), @ 15 cm, h=7 m, Ia limita de proprietate a căminului Liceul

Decebal
- 1 ex. Acer sp.(platan), O 7 cm, h=3 m, în alveolă - Ia intersecţia str. Fizicienilor cu

Calea Vitan
(în curtea întreprinderü — la ie.şirea din CET SUD)

- 2 ex. Thuja, h= iOm
- 1 ex. Thuia, uscat 100%, h= 5 m
- 1 ex. Ailanthus altissima sp. (fals oţetar), e io cm, h=8 m
- i ex. Prunus sp. (corcodus), e 15-20 cm, h=5 m
(în curtea căminelor— lateral str. Fizicienflor)

- 7 ex. Populus sp (plop), e 60-90 cm, h= 18-20 m, din care 2 ex uscaţi

(spaţiu verde bíoc 9, sc.3, str. Fizicienflor 40)
- 1 ex. Ailanthus altissima sp. (fals oţetar), e 8 cm, h=10, tritulpinal

- 1 ex. Platanus (platan), O 15-20 cm, h5 m
(str. Pascu Nicolae)

- 1 ex. Prunus sp. (corcodus), e io-is cm, h=5 m
- 1 ex. Aüanthus altissima sp. (fals oţetar), O 8 cm, h=10, tritulpinal — în curtea

Grădiniţei nr. 225
(str. Iosif Jon — spaţiu verde bloc 6 C 2, sc. 1)

- i ex. Catalpa (catalpa), O 40 cm, h12m
- i ex. Prunus sp. (corcodus), e io cm, h=6 m
(str. Râmnicu Sărat — în trotuarul cu taluz închnat, în alveole)

- 15 ex. Fraxinus sp(frasin), e 10-40 cm, h=10-12 m
- i ex. Morus sp. (dud), e 15 cm, h=10 m
- 5 ex. Acersp (artar), O 10-15 cm, h=10 m
- i ex. Salix sp(salcie), O i0 cm1 h=3 m
- 3 ex. Prunus sp. (corcodus), o io-is cm, h=5 m, mnclinat

2
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(str, George Bogdan Tudor nr 5, spaţiu verde Iateral bloc 21 G)
2 ex. Acer sp (artar), O 30-35 cm, h=12-14 m, din care 1 ex. bituipinal

- 1 ex. Aesculus hippocastanum sp ( castan), bituipinal, O 15-25 cm, h=14 m
(spaţiu verde bloc 22C —str George Bogdan Tudor)

- 2 ex. Acer sp (artar), O 25-30 cmT h12-14 m
- 3 ex. Prunus sp. (corcodus), O 15-20 cm, h=5 m, înclinat, prezintă ciuperci saprofite
- 1 ex. Populus sp (plop), e 25-30 cm, h= 15-16 m
- 2 ex. Fraxinus sp(frasin), O 25-30 cm, h=10-12 m
- 15 mi gard viu Iemn câinesc
(spaţiu verde bloc 33 A - Aĺeea SId. Adrian Cârstea nr 11)
- 4 ex. Tília sp (tei), O 15-20 cm, h=8-10 m
- 1 ex. Acer sp (artar), O 20 cm, h=12-14 m
- l0mlgardviu

TRANSPLANŢARE:
- 8 ex. Platanus sp. (platani) O 7-10 cm,— în curtea Grădiniţei nr. 255 din bd.

Energeticienilor nr 3
- 9 ex. arbusti ienupăr târâtor — în curtea Centrului Sportiv Apolo

Menţionăm că pentru arborii
(Spaţiu verde — spaţiu verde blocuň — Jângă Piaţa Bobocica — bIoc R1 din str Lt.

Nicolae Pascu nr. 2— adiacent bd. Energeticienhlor)
- 2 ex. Ulmus sp. (ulm) O 22-35 cm, h=8-10 m, din care lex. bituipinal
(Spaţiu verde — spaţiu verde blocuń — Iăngă Piaţa Bobocica — bloc R2 din str Lt.

Nicolae Pascu nr. 4 — adiacent bd. Energeticienuor)
- 1 ex. Morus sp (dud), multitulpinai, O 15-2Ocm/tulpină, h=8-lOm
- 2 ex Ailanthus altissima sp. (fals oţetar), O 12-22 cm1 h3-8m
- 4 ex. Populus sp.(plop), O 30-55 cm1 h=7-12 m, din care lex. în declin biologic
- 1 ex. Tilia sp. (tei), O 20 cm, h=8-9 m

a fost emis, anterior prezentei, avizul de defrisare nr. 1772404/10493/19.09.2019, ca
urmare a semnalării avariei de către Regia Autonomă de Distribuţie a Energiei Termice
Bucuresti — Directia Termoenergetică, înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1772404/13.09.2019 i
Direcţiei de Mediu cu nr. 10493/16.09.2019, zonă de defriare care corespunde cu un
segment/tronson aI Iucrării de reabilitare a sistemului de termoflcare aI Municipiuĺui
Bucureti" — OBIECTIV 2 — Magistrala II SUD — str Bobocica, sector 3.

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa etapizat pe măsura
înaintărü Iucrărilor, prin grija dvs, cu o firmă specializată abilitată, în prezenţa

administratorului Iegal aI terenului care va prelua materialui Iemnos rezultat, pentru a nu

bloca căile de acces, Iuându-se măsurś de prevenire a accidentelor sau a deteriorării

construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene. Predarea amplasamentelor, spaţiile verzi, din

domeniui public se va face între reprezentanţi ai administratoruiui Iegai ai terenului (DADP

sector 3) i reprezentanţi ai Companiei Municipală Energetică Bucure$i SA.

In timpul executării Iucrărilor constructorui are următoarele obligaţii

• să protejeze vegetaţia din cadrul organizărilor de şantier şi arborii din vecinătatea
traseuiui, astfel încât să se evite afectarea acestora prin manevrarea utilajelor;

• să evite depunerea pământului sau altor materiale în juru! trunchiurilor arborilor din
vecinătatea Iucrărilor şi rănirea/ruperea ramurilor acestora;

• să stropească periodic spaţiile de manevră şi arborii/arbuştii din cadrul organizărilor

de şantier

• să respecte obligaţiile din actul de reglementare emis de APM — Bucş
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La finalizarea Iucrărilor constructorul are obligaţia refacerii spaţiilor verzi afectate

de execuţia Iucrărilor sus menţionate şi recepţionarea Ior de către reprezentanţi ai

administratorului Iegal aI terenului. Menţionăm că beneficiarul Iucrărilor este răspunzător
de supravegherea executării lucrărilor şi de respectarea prevederilor avizului şi a
tehnologiilor de specialitate privind execuţia defriflrilor şi amenajării spaţfllor verzi, 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, în
compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform Protocolului de plantare nr.

din i actului adiţional nr. ‚ aveţi obligaţia plantării a 76 ex. tei,

mesteacăn, stejar, platan, castan cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de
20-2Bcm, măsurată Ia înălţimea de lm faţă de i inălţime

corespunzătoarecircumferinţei in funcţie de specie, 29m1 gard viu, în perioada optimă
de plantare din toamna anului 2019 — primăvara anului 2020, pe raza sectorului 3, In acest
protocol sunt inclusi i cele 10 ex. arbori defriaţi ca urmare a avizului de avarie
nr. 1772404/10493/19.09.2019.

Transplantarea a celor Bex. arbori i 9ex. arbusti, se face prin grija Companiei
Municipală Energetică Bucureti SA în prezenţa administratorului Iegal aI terenului,
Companiei Municipală Energetică Bucuresti SA având obligaţia tutotărfl i udării a
materialului dendrologic în vederea prinderii a acestuia.

La finalizarea Iucrărilor de plantare, amplasamentul se va preda administratorului
Iegal aI terenului, încheind un proces-verbal de recepţie, ce va fl înaintat i Direcţiei de
Mediu, De asemenea 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.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării neavizaţi
spre defrisare, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată
condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. Tn
timpul Iucrărilor constructorul va Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va
evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi
rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

In cazul în care este secţionat sistemul radicular aI arborilor neavizaţi đin
vecinătatea traseului lucrării, defrişarea arborilor in cauză se va efectua numai după
obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei alte solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic ş nu reveniţi cu solicitări punctuale, sunteţi răspunzători de
eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi supońarea contravalorfl
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora

În conformitate cu articol 5, Iitera h, din Legea nr 24/2007 privind reg(ementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare, care prevede faptul că „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi,
persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de
spaţiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spatiu verde, motiv
pentru care Ia finalizarea Iucrărilor de înlocuire a conductelor de termoficare aveţi
obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială, mai exact se va semăna iarbăĺgazon, iar
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pentru că stratul de soI nu permite plantarea altor arbori, În Iocul acestora, pe
suprafaţa de spaţiu verde se vor planta arbuęti fie sub formă de gard viu, fie sub
forma tufelor izolate.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.
Defdşare — 66 ex. arbori + 29m1 gard viu
Transplantat — 8 ex. arbori + 9 ex. arbuti

o

o

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Maria

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCAs

Red:P.RJ4ex.-031O.201 9 - prezentul aviz a fost postat pe sile-uI PMB
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1709626,1678134/1137,10991/ 09, üci 2O1

Către: Compania Municipală Energetică Bucure$i
Splaiul Unirii nr 76, clădirea River Plaza, corp A, et. 1 i 2, sector 4

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1
P55 — Admninistraţia Domeniului Public Sector 5
Str Fabrica de Chibńtuń nr 9-11, sector 5

Referĺtor Ia Iucrarea: Reabilitarea sistemului de termoficare aI Municipiului Bucureti —

OBIECTIV 6— Magistrala Progresu - FerentarĄ sector 5, Bucureşti

Referitor Ia adresa dvs. nr. 3805/07.11.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1678134/07.11.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 10991/08.11.2018, completată cu
documentaţia dvs. nr. 757/15.02.2019 înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1709626/15.02.2019 şi
Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1137/18.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate
privind executarea iucrării: “Reabüitarea sistemului de termoűcare aI Municipiului
Bucure$i" — OBIECTIV 6 — Magistrala Progresu - Ferentari sector 5, conform
Cer[ificatului de urbanism cu nr, din cu prelungirea valabilităţii
până Ia data de în urma verificării in teren a traseuiui Iucrării în Iungime de
6305m, a inventarierii materialului dendrologic i a spaţiilor verzi, domeniul public, aflate
pe tronsonul Magistrala Progresu - Ferentari, în data de 13.03.2019 Direcţia de Mediu a
transmis prin adresa nr. 1137,10991-1/1709623,1678136/13.03.2019 solicitarea de a
încheia protocol de plantare in compensare cu administratorul domeniului public pe a
cărei rază teritorială se va desfăura proiectul de reabilitare a sistemului de termoficare,
respectiv SC Amenajare edilitară i Salubrizare SA sector 5.

În urma analizării documentelor existente Ia dosar:
- Cerere;
- Certificat de urbanism nr, din cu prelungirea valabilităţfl

până Ia data de însoţit de planuriie anexă
- Memoriu justificativ;
- Aviz de traseu nr. emis de Primăria sectorului 5 —

Administraţia Domeniuiui Public sector 5
- Aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor;
- Oecizia etapei de incadrare nr, din emisă de Agenţia pentru

Protecţia Mediului Bucureti
- Planurile de coordonare, semnate de deţinătorii de reţele edilitare;
- Planuri de situaţie scară 1:500;
- PIan de încadrare în zonă scară 1:2000.
- Compania Municipală Energetică Bucureti SA

• încheiat între SC Amenajare e'
a depus protocolul nr. din

Ĺlubrizare SA i
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Compania Municipală Energetică Bucuresti SA, prin adresa nr, din data
înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1776926/26.09.2019 i Ia Direcţia de

Mediu cu nr. 11035/27.09.2019.
1) a verificării în teren din: 20.02.2019, 26.02.2019.
2) conform prevederilor Legii nr. 2412007 privind reglementarea şi

administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi a
celor din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 30412009 privind Normeie de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm următoarele Iucrări:
DEFRIARE:
Defriare:

(Spaţiu verde bloc 1 din str Mihail Sebastian nr. 116)
- 4 ex. Thuja sp.(tuia), O 2Ocm, h lOm
(Spaţiu verde bloc 5 din str Aurel Ciurea nr. 2)
- 4 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) S 10-l5cm, h 8-lOm
- 1 ex. Prunus cerasifera (corcoduş) e 7cm, h 6m
(str MihaU Sebastian nr. 88, în incinta terenului)
- 1 ex. Populus sp.(plop), e 45-5Ocm, h=20m
- 1 ex. Fraxinus sp.( frasin), e 4Ocm, h=15m
- 2 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) e 15-2Ocm, h lOm
(teren cantina Vulcan — str. Mihafl Sebastian nr 72)
- 1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) e lOcm, h 3m
- 1 ex. Prunus cerasifera (corcoduş) e lOcm, h 3m
(Spaţiu verde bloc S 32 din str MihaU Sebastian nr. 9)
- 1 ex. Prunus cerasifera (corcoduş) e 10-lScm, h 4m, înclinat
- 1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) e 2Ocm, h 8-lOm
(Spaţiu verde bloc 81 B din Calea Rahovei nr 291)

- 1 ex. Acer sp.(arar), e 3Ocm, h=3m, toaletat
- 2 ex. Fraxinus sp.( frasin )‘ e 25cm, h 6-7m, lex. trunchi înclinat, dezrădăcinat
- 2 ex. Prunus cerasifera (corcoduş) e 2Ocm, h 6-7m
(Spaţiu verde McDon&d's din Calea Rahovei)
- 2 ex. Betula pendulla sp.(mesteacăn), e 3Ocm, h=5m
(Spaţiu verde biserică din str Bărbătescu Vechi nr 1)
- 5 ex. Gladitsia triachantos sp.(glădiţă), e 10-2Ocm, h=15m
(Spaţiu verde din faţa PT 6 Ghirigh
- 4 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) e 10-l5cm, h lOm
(Spaţiu verde bloc din str Spătaru Preda nr 17)

- 2 ex. Morus sp. (dud), e 3Ocm, h=3-5m, cu scorburi
(Spaţiu verde bíoc 12, scara 1 din str Florea Blejan nr 1)
- 1 ex. Tilia sp. (tei), e 15 cm, h=4 m

TRANSPLANTARE:
(în faţa Iocului de joacă aI terasei Oasis din str Mihail Sebastiai»
- 4 ex. Thuja sp.(tuia), h 5Ocm

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa etapizat, pe măsura
înaintării ĺucrăńlor, prin grija dvs, cu o flrmă specializată abilitată, în prezenţa
administratorului Iegal aI terenului care va prelua materialul Iemnos rezultat, pentru a nu
bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării
construcţfllor din jur şi a reţelelor aeriene. Predarea amplasamentelor, spaţiile verzi, din
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domeniul pubiic se va face între reprezentanţi ai administratowlui Iegal aI terenuiui i
reprezentanti ai Companiei Municipală Energetică Bucuresti SA.

In timpul executării Iucrărilor constructorul are următoarele obligaţii
• să protejeze vegetaţia din cadrul organizărilor de şantier şi arborii din vecinătatea

traseului, astfel încât să se evite afectarea acestora prin manevrarea utiiajelor;
• să evite depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiuriior arborilor din

vecinătatea Iucrărilor şi rănirea/ruperea ramurilor acestora
• să stropească periodic spaţiile de manevră şi arborii/arbuştii din cadrul organizărilor

de şantier
• să respecte obligaţiile din actul de reglementare emis de APM - Bucureşti

La finalizarea Iucrărilor constructorul are obligaţia refacerii spaţiilor verzi afectate
de execuţia Iucrărilor sus menţionate i recepţionarea lor de către reprezentanţi ai
administratorujui Iegal aI terenului. Menţionăm că beneficiarul Iucrărilor este răspunzător
de supravegherea executării Iucrărilor şi de respectarea prevederilor avizului şi a
tehnologiilor de specialitate privind execuţia defrişărilor şi amenajării spaţiilor verzi, în caz
contrar aplicându-se sancţiuni conform art6 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, în
compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform Protccolului de plantare nr.
din ‚ aveţi obligaUa plantării a 36 ex. arbori tineri cu balot de pământ
circumferinta trunchiului de 20-ZBcm, măsurată Ia înălţimea de lm faţă de i
înălţime, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2019, pe raza sectorului 5,
respectiv unităţi de învăţământ, scuaruri şi Iocuri de joacă pentru copii.

Transplantarea a celor 4ex. arbusti, se face prin grija SC Amenajare edilitară şÍ
Salubrizare SA şi Primăria sectorului 5, având obligaţia tutotării i udării a materialului
dendrologic în vederea prinderii a acestuia.

La finalizarea lucrărilor de plantare, amplasamentul se va preda administratorului
Iegal aI terenului, încheind un proces-verbal de recepţie, ce va fi înaintat i Direcţiei de
Mediu, De asemenea 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.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării neavizaţi
spre defrisare, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată
condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In
timpul Iucrărilor constructorul va Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va
evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi
rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul in care este secţionat sistemul radicular aI arborilor neavizaţi din
vecinătatea traseului lucrării, defrişarea arborilor in cauză se va efectua numai după
obţinerea unui aviz de specialitate emis in baza unei alte solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic i nu reveniţi cu solicitări punctuale, sunteţi răspunzători de
eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma veriflcăriior ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori atlaţi în apropierea traseului
Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi supońarea contravalorii
eventuaieior prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

În conformitate cu ar[icol 5, Iitera h, din Legea nr. 24/2007 prjglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modific'1%âetările
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ulterioare, care prevede faptul că „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi,

persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze

suprafeţele spaţiilor verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de

spaţiu verde prin betonarea platbandelorlpastilelor/alveolelor/spaţiu verde, motiv

pentru care Ia finalizarea Iucrărilor de înlocuire a conductelor de termoficare aveţi

obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială, mai exact se va semăna iarbălgazon, iar

pentru că stratul de soI nu permite plantarea altor arbori, în Iocul acestora, pe
suprafaţa de spaţiu verde se vor planta arbu$i fie sub formă de gard viu, fie sub

forma tufelor izolate.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.
Defńşare — 36 ex. arbod
Transplantat — 4 ex. arbu$i

DIRECTOR EXECUTIV,
SimonaeMaFiana POPA

C Ę, QŢ 2013

!ntocmit:
E-xRASCA

Red:P.R.i4ex.-G3.1Q.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site.uI PMB
• pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

09. OCi 20)9

Către : SC ELECTROCONS PROIECT SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia
registratura PMB

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1
P55 — Direcţia Generală Operaţiuni - Serviciul Administrare Spaţii Verzi
şi Parcuri - Str, Fabrica de Chibńtuńnr. 9-11, sector 5

Referitor Ia Iucrarea: Alimentare cu energie electńcă a imobilului cu adresa str. SoId.
Croitoru Vasile nr, ‚ sector 5, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1760114131.07.2019 şi la
Direcţia de Mediu cu nr. 7596/01.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Alimentare cu energie electrică a imobflului cu adresa str. SoId.
Croitoru Vasile nr 2 G, sector 5, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti1

Avizeie/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de
Administraţia Străzilor i ADP sector 5), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe
teren în data de 30.09.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o
lungime de 274m, asťel:

• din PTZ 731 existent în spatele blocului 9 A din str Sold. Croitoru Vasile nr. 10, prin
carosabilul, trotuarul blocului, apoi prin trotuarul din aleea lateral stânga bloc,
continuă prin trotuarul nr. Pare al str. Sold. Croitoru Vasile, până la aproximativ 3m
faţă de limita din partea stângă a imobilului alimentat.

s fără afectarea vegetaţiei existente în vecinătate din spaţiu verde bloc sau a
arborelui din aliniament.
ln timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor

minime fată de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997
Reţele edilitare sub terane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. ln timpul lucrărilor constructorul va
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramuńlor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

b 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 al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii
meteo nefavorabile.

Nr. 1760114175961
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Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de Ia finalizarea

Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

lucrărü, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorű

eventualelor prejudicU produse prin prăbuşirea acestora.
Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat

aI execuţiei Iucrărilor menţionate.
Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte đe începerea execuţiei lucrărilor.
La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.
Conform articolului 5, Iitera h, din Legea nr. 2412007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocafltăţilor, cu modificările şi completările
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiiior verzi, persoanele fizice şi
persoanele juriđice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor

verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin

betonarea platbanđelor/pastilelor/alveolelorřspaűu verde.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti1 arŁ4, litb.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaletare.

Beneflciarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia
lucrării ęi pentru respectarea condiţiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen đe valabilitate 1 an đe Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

I

S Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

U&oc'Zo'g

Red:PR.I4ex.-031O.201 9 - prezentul aviz a fost pastat pe şite-uI PMB
pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Oa OCi2Og

Către : SC MIRAL INS TAL COMPANY SRL
AIeea Mańus EmanoU Buteică nr. 18-20, sector 3

Spre ştiinţă: P54 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control -

Servicii Spaţii Verzi - B-dul Metalurgiei nr 12-18, Grand Arena, eL 1, sector 4

Referitor Ia Iucrarea:
str. Lăstarului nr

Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe
sector 4, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată ia RM.B, cu nr 1760562/01.08.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 7692/02.08.2019, prin care soiicitaţi avizui de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe
str. Lăstarului nr 40 A, sector 4, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a pianurilor anexate şi Memoriului tehnic, Ciasarea NotificărU nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti1

Avizele/acorduriie individuale aie deţinătorilor de reţele ediiitare, aviz de traseu emis de
DGL sector 4), vă comunicăm că, in urma verificării efectuate pe teren în data de
30.09.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 5m, asťel:

• din conducta existentă în str Lăstrarului (drum de servitute de pământ),
perpendicular, până Ia aproximativ 0,5m faţă de Iimita din partea stângă a
proprietăţii.

• fără afectarea arborelui existent în vecinătatea traseului.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor

minime faţă de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997
Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborelui din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnoiogie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. În timpul Iucrărilor constructorul va
iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământuiui sau
altor materiale în jurui trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin
manevrarea utilajelor din dotare.

ĺn cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborele din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat
sistemui radicular aI acestuia, defrişarea arboreiui în cauză se va efectua numai după
obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemui radicular ai
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia flnalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în apropierea traseuiui

Nr. 1760562/7692/
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lucrărH, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii

eventualelor prejudicfl produse prin prăbuşirea acestuia.
Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat

aI execuţiei Iucrărilor menţionate.
Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.
La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Conform articolului 5, Iitera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţüior verzi din intravilanul (ocalităţilor, cu modiflcările şi completările

ulterioare ‚pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi

persoaneie juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor

verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin

betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, arL4, Iitb.

Menţionăm că in baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau

toaletare.
Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia

lucrării i pentru respectarea condiţiilor din aviz.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii i este valabil

numai însoţit de avizul Ministerul Culturii i Identităţii Naţionale.

DIRECTOąĘXECUTIV,
Simona&ÍÎiiÁWPOPA
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Red:P.RJ3ex,-04.1O.201 9 - prozentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
pe dala de

Bd. Regina Đsabeta nr 47. cod pcştal 050013, 5€ctor 5, Buaireşh, Rnánia



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Meďu

U& QC1 2019

CĂTRE
pentru DĹ

nr. ‚ m ‚sc.,ap., sector

Spre tiinţă:
ADP Sector 1

B-dul PoligraJiei nr. 4, sec(or I

Referitor la lucrarea:
sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1763586/13.08.2019 şi ia
Direcţia de Mediu cu nr. 8111/14.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea lucrării: Executare branainent reţea e(ectrică în vederea alimentărü cu
energie electrică a irnobilului sižuat pe str. Panait Jstrati nr. 16, sector 1 ‘ conform
documentaţiei depuse (C.U. nr. din ‚ a pianurilor anexate ş
Memoriului tehnic, Clasarea Notiflcării nr, emisă de Agenţia pentru
Proteçţia Mediuiui Bucureti i Plan de coordonare reţele semnat de deţinătorii de reţele
edilitare), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 25.09.2019, s-a
constatat că săpătura se execută în trotuar pe o Iungime de aproximativ 15m1 ‚ trotuar fără
plantaţie de aliniament.

In urma analizării dosawlui, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Norniele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritońul Municipiului Bucureti, vă facem
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor rnenţionate, la finalizarea lucrării având
obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
conform art. 4, iit, b din Anexa 1 ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti.

Menţionărn că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrisare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOĘýĘďLflV,
Sirnona- (ľriana PŐ1%1

Exp ENACHE

Red F.C. /4 ex. — 02. l 0.209 - prezentul aviz a fcst pasta( pe síte-uI PMB
pe data de

Nr. 1763586/8111
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

09. OCI Ďjis

CĂTRE
s.c MIRÁL INSTAL COMPANYS.R.Ł.

Aleea Marius Emaiioil Buteică nr. 18-20, sector 3
Spre ştiinţă:
Administratia Domeniului Public Sector 5
Str, Fabrica de Chibrituń nr. 9-11, Sectorul 5

Referitor Ia lucrarea: Extindere conductă gaze naturale .şi bran.şament pe strada Neptun
nr. 9 D, sector 5

r Referitor Ia cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1763990/14.08.2019 i la
Direcţia de Mediu cu nr. 8258/19.08.2Ol9prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea lucrării: Extindere conducta de gaze naturale şi branamentpe str. Neptun nr.
9 D, sector 5' conform documentaţiei depuse (C.U. nr. din • a
planurilor anexate i Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti i Plan de coordonare reţele semnat de
deţinătorii de reţele edilitare), vă comunicăm că, în urma veriflcării efectuate pe teren în
data de 02.10.2019, s-a constatat că săpătura se execută în
carosabil, cu trotuar fără plantaţie de aliniament pe o lungime de 27m1.

In urma analizărü dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
NonTłele de protecţie a spaţiflor verzi de pe tedtoriul Municipiului Bucureti, vă facem
cunoscut avizul favorabil exeeuţiei Iucrărilor menţionate, Ia finalizarea lucrării având
obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
conform art. 4, lit, b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Sirnonu-M OPA

*.d' o.&

Expepśf%iL ENA CHE
‘1v

Red E.C./4 ex. — 02.10.2019 . prezentul aviz a fost postat pe sile-uI PMB
pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

09, ocr 2019

CĂTRE
s.c MIRAL INSTAL COMPANYS.R.L.

Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 18-20, sector 3

Administratia Domeniului Public Sector 1
B-dzd Poligrajîei ;zr. 4, sector J

Referitor la lucrarea: Extindere condudă gaze natw'ale .şi branşwnent pe strada Barajnl
Arge nr 8, sector J

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1763994/14.08.20 19 i Ia Direcţia
de Mediu cu nr. 8263/t9.08.2019 prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea
lucrării: „Extindere conducta de gaze naturale şi branamentpe str BarajulArge nr 8, sector
J", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. din ‚ a plarnirilor mexate
i Memoriului telmic, Clasarea Notiflcării nr, emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bucureti i PIan de coordonare reţele semnat de deţinătorii de reţele
edilitare). vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 25.09.2019, s-a
constatat că săpătura se execută pe o Iungirne de 214m1 astfel

• carosabil neasfaltat (drurn de pământ) al Intrării Vârful Plaiului, iar în vecinätate nu
există arhori plantaţi în aliniament

• ocolete proprietatea nr. 14, prin stânga intrând pe proprietatea de la nr. 8 situată pe
str. Barajul Arge, iar pe traseul Iucrării nu există vegetaţie.

In urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti, vă facem
cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate, la finalizarea lucrării având
obligaţia aduceńi terenului la starea iniţială.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de inceperea execuţiei lucrărilor.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
conform art. 4, lit, b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrisare sau toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR
Sinzona

nloenzit
Exp gCrisiinu ENACHE

O'o
Rcd EC. /4 cx. — 02.10.2019 . prezentul aviz a fost poslat pe site-uI PMB

pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

n
.p. ‚.‚j'. L.JI,J

Către : SC MIRAL INS TAL COMPANY SRL
AIeea Marius Emanofl Buteică nr. 18-20, sector 3

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligraüei nr 4, sector 1

Refeńtor Ia Iucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazeíor
Drumul Lăpuş nr. ‚ sector 1, Bucure$1

naturale i branamente pe

-n1I

Nr 1763992/82651

Referitor Ia cererea dvs., inregistrată la P.M.B. cu nr 1763992/14.08.2019 şi la
Direcţia de Mediu cu nr. 8265/19.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iuçrării: „Extindere reţea de distńbu ţie a gazelor naturale i branamente pe
Drumul Lăpu nr 75-77, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea
Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,
PIan de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele
ediiitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării
efectuate pe teren în data de 23.08.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa
subteran, pe o Iungime de 65m, astfel:

• din conducta existentă în carosabilul Drumului Lăpu (drum de pământ),
perpendicular, până Ia aproximativ mijlocul Iimitei de proprietate.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
În urma analizării dosarului, în conformitate cu 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La flnalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXWCtJT1V,
Simona-Mariaérn POPSrďi .

ť !ntocmit:
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Red:P.R.i3ex..04.lO.201 9 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1763996/8266 09, OCT. 2O1
CĂTRE

s.c MIRAL INSTAL COMPANYS.R.L.
Aleea Mańus Emanoil Buteică nr. 18-20, sector 3

Spre ştiinţă:
Administratia Domeniului Public Sector ł
B-dul PoligraJiei nr. 4, sector i

Referitor la lucrarea: Extindere conductă gaze naturale şi branvament pe sir Nicolae Nicoleanu
(Şos. Bucureşti — Tôrgovite nr. 42,), seclor i

Referitor la cererea dvs,, înregistrată la P.M.B. cu nr. 1763996/14.08.2019 şi b Direcţia
de Mediu cu nr. 8266/19.08.2019 prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea
(ucrării: „ Exíindere conducta de gaze naiurale şi brananzent pe str. Nicolae Nicoleanu (Şos.
Bucureşti — Târgov4te nr. 42,),sector J ‘ conform documentaţiei depuse (C.U. nr.
din ‚ a planurilor anexate i Memońului telmic, Clasarea Notifiçăńi nr.

emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti şi Plan de coordonare
reţele semnat de deţinătońi de reţele edilitare), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe
teren în data de 25.09.2019, s-a constatat că săpătura se execută pe o lungime de 140m1 astfel

• din carosabilul str. Nicolae Nicoleanu cu subtraversarea carosabilului până în interiorul
proprietăţii în dreptul blocurilor B4-A8

• brasşamente se vor realiza pe proprietatea din Şos. Bucureşti — Târgovite nr. 42
pentru fiecare bloc în parte, iar în vecinătate nu există arboń plantaţi

• pe strada Nicolae Nicoleanu există arboń situaţi (solitar) în plantaţia de aliniament pe
care nu îi afectează

Menţionăm că pentru vegetaţia existentă în vecinătatea traseului, în platbanda str.
Nicoleanu, în timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic
prin menţinerea distanţei săpătuńlor (executate manual) de 1-2 m faţă de arbod/arbuşti, se vor evita
depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor/vegetaţiei arbustifere i
rănirealruperea ramurilor arbori1or!arbuti1or prin manevrarea utilajelor din dotare.C In urma analizării dosawlui, în conformitate cu 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 cxecuţiei lucrärilor menţionate, la finalizarea Iucrării având obligaţia aducerii terenului
la starea iniţială.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezenmlui aviz, aveţi obligaţia solicitării
revizuirii acestuia înainte de inceperea execuţiei lucrărilor.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art. 4. lit, b din Ancxa ĺ Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi
de pe teritoriul Municipiului Bucureti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisarc sau toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR
Simana-Mar[ána POPA .

((aw39 ś Intocmit
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr 1697925,1762419 I 229,7945 ii. oci fl

Către : SC MONTAJ ELECTRIC SRL
Bd. Metalurgiei nr 234-236, sector 4

Spre ştiinţă: P54 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control -

Servicii Spaţii Verzi - B-dul Metalurgiei nr 12-18, Grand Arena, eĹ 1, sector 4

Referitor Ia Iucrarea: Racordare Ia reţeaua electńcă a Iocului de consum permanent
HALA amplasat în Bucuret sector 4, str Luică nr

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1697925/14.01.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr 229/15.01.2019, compietată cu documentaţia înregistrată Ia
P.M.B. cu nr. 1762419/08.08.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 7945/09.08.2019, prin
care solicitaţi avizui de specialitate privind executarea Iucrării: „Racordare Ia reţeaua
electrică a Iocului de consum permanent HALA amplasat în BucuretĄ sector 4, str Luică
nr. 178-180", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a
pianurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notiflcării nr, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de coordonare reţele edilitare, aviz de
traseu emis de OGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în
data de 04.10.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o iungime de
205m, astfel:

• din PTAB 4948 existent în str. Odei, subtraversează str. Odei, subtraversează
str. Odei, continuă prin parcarea din str. Odei, subtraversează str. Pogoanele, apoi
prin str. Odei (drum de pietris), până Ia aproximativ 2m faţă de iimita din partea
stângă a proprietăţii.

L . fără afectarea vegetaţiei existente în platbanda din vecinătatea PT-uiui.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor

minime faţă de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997
Reţele edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseuiui Iucrării, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular ai materialului dendrologic. În timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor mateńale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

Tn cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpui execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular aI acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea
unui aviz de speciaiitate emis în baza unei soiicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular ai
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

B. Regina Đfsabeta nr 47, cod poşial 050013, sedar 5, Bucure$, Románia Ia iI



Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de Ia finalizarea

Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirü exemplarelor uscate şi suportarea contravalorü
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil conđiţionat

aI execuţiei Iucrărilor menţionate.
Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.
La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, arŁ4, liŁb.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaletare.

Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia
Iucrării i pentru respectarea condiţiilor đin aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

Întocmit:
Ex,anaPARASCA

Red:P.R.i3ex.-07.1O.201 9 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
pe dala de

Iůć& [

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

11. OUŢ 109

Către : SC BEF LIGHTENERGY SRL — prin dI. — soiicitä ridicarea
exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6

Intrarea LĹ Av. Caranda Gheorghe nr 9, sector 6

Referitor Ia lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa
str Gheorghe Ranetti nr ‚ sector 6, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1705672/05.02.2019 şi la
Direcţia de Mediu cu nr. 766/06.02.2019, completată cu documentaţia înregistrată Ia
P.M.B. cu nr. 1760693/02.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7757/05.08.2019, prin
care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Alimentare cu energie
electdcă a imobflului cu adresa str Gheorghe Ranetti nr 15, sector 6", conform
documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a planurilor anexate şi
Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz emis de ADPDU
sector 6), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 04.10.2019,
s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 200m, astfel:

• din PT 5069 existent în trotuarul nr. pare aI str. Gheorghe Ranetti,
subtraversează str. Gheorghe Ranetti, continuă prin troturul nr. impare al str.
Gheorghe Ranehi, până la limita din partea dreaptă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
Tn urma analizărH dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 vă facem
cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
-

- solicitării revizuirii acestuia inainte de începerea execuţiei Iucrărilor.
La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de speciaIitate va fi sancţionată

conform art. 4, lit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-MarianeOPA

Întocmit:
ĺ,K' Exp. Roxana PARASCA

Red:P.RI3ex.-O7 9 - prezej$dtviz a fost postat pe site-uI PMB Ů
pe đata de ..

Ľ>

Iů3 $‚í

Nr. 1705672,1760693 I 766,7757 l
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4.

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1738942,1763835/4716,9402 I 2Q9

Către: STUDIO PLUS RESIDENCE — pfln d-na

Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - SeMciul Monitorizare şi Control -

Servicii Spaţii Verzi - B-dulMetalurgieinr. 12-18, GrandArena, eĹ 1, sector4

Referítor Ia Iucrarea: Branament de apă şi racord de canal pentru imobflul situat pe
Aleea Tometi nr. ‚ sector 4, Bucureşti

(

Referitor la adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1738942/22.05.2019 şi la
Direcţia de Mediu cu nr. 4716/23.05.2019, completată cu documentaţia inregistrată Ia
P.M.B. cu nr. 1763835/13.08.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 9402121.08.2019, prin
care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării: Branament de apă i
racord de canal pentru imobflul situat pe Aleea Tometi nr. 1O A, sector 4, conform
documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a planurilor anexate şi
Memoriului tehnic, Clasarea NotificărH nr, emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bucureşti1 Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele
edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării
efectuate pe teren în data de 04.10.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa
subteran, pe o Iungime de 28m branşament + lOm racord, astfel:

• din conductele existente în carosabilul Aleii Tomeşti, prin carosabil, până Ia
aproximativ 9m şi 15,5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii.

• fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă şi părculeţ din vecinătatea traseului
iucrării.
In timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor

minime faţă de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997
Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendroiogic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurui trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor 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, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii
meteo nefavorabile.

laiiIBd. Regna Eiisabeta nr. 47, cod poştai 050013. seđor5. Buaseş. Romn'a



Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea

Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

lucrărfl, veţi avea obligaţia înlocuirfl exemplarelor uscate şi suportarea contravalorfl

eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat

al execuţiei Iucrărilor menţionate.
Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Conform articolului 5, (itera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modif]cările şi completările

ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi

persoanele juridice au următoarele obligaţii; să nu diminueze suprafeţele spaţiilor

verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeeIor de spaţiu verde prin

betonarea piatbandelor/pastilelorlalveolelorispaUu verde.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.C.GMB. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe

teritoriul Municipiului Bucureşti, ad.4, Iit.b.
Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau

toaletare.
Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia

lucrării i pentru respectarea condiţiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

ÜaOci 20ś9

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:PR.I3ex-oB1C.2019 - prezentul aviz a fosl postat pe site-uI PMB
• pe đata de

(eií

DIRECTOR EXECUTIV,
Simon
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

110cr 20:9

Către : SC ENERCQNSTRUCT SRL
Str Caraiman nr. 63, sector 1

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1
ADP Sector 1 - B-dul Poligratiei nr 4, sector 1

Refedtor Ia Iucrarea: Alimentarea cu energie electńcă a imobflului situat pe CaleaFloreasca nr ‚ sector 1, Bucureşii

Referitor Ia cererea dvs., inregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1754710/12.07.2019 şi IaDirecţia de Mediu cu nr. 6-W15.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privindexecutarea lucră rii: „Alimentarea cu energie &ectrică a imobilului situat pe CaleaFloreasca nr. 159-165, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.
a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notif]cării nr.

emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de
coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de
edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor i ADP sector 1), vă com
că, în urma veriflcării efectuate pe teren în data de 04.10.2019, s-a constatat că
se va executa subteran, pe o Iungime de 1632m, astfel:

din PT 10429 existent
prin trotuarul nr. pare
continuă prin trotuarul
Mărăoiu, prin trotuarul

trotuarul nr.
subtraversează str Av, Popa Marin Ia intersecţie cu str. Lt. Av. Radu BeIIer,
continuă prin trotuarul nr. impare aI str Lt. Av. Radu BeIIer, pe care o
subtraversează în dreptul intersecţiei cu bd. Mircea Eliade, continuă prin trotuarul
adiacent parcului Floreasca, prin aleea de acces a imobilului, până Ia aproximativ
11 m faţă de Iimita din partea stângă a propietăţii.
se mansonează în trotuarul str Serg. Constantin Şomoioc, în dreptul imobilului cu
lE 239663 (fără afectarea imobilului), continuă prin trotuarul nr. impare al str. Serg.
Constantin Şomoioc, subtraversează str Serg. Constantin Şomoioc Ia intersecţie
cu Calea Floreasca, continuă prin trotuarul nr. pare aI Căii Floreasca,
subtraversează str. Radu Captariu, continuă prin trotuarul nr, pare al Căii
Floreasca, subtraversează str. Stroe Postelnicul, continuă prin trotuarul nr. pare aI
Căii Floreasca, subtraversează str Grădiştea Floreştilor, prin trotuarul nr. pare aI
Căii Floreasca, subtraversează str Johann Strauss, prin trotuarul nr. pare aI Căii
Floreasca, subtraversează str. Ghiţă Pădureanu, prin trotuarul nr, pare al Căii
Floreasca, subtraversează Calea Floreasca, continuă prin trotuarul nr. impare aI
Căii Floreasca până Ia intersecţie cu bd. Mircea Eliade pe care îI subtraversează,
continuă prin trotuarul nr. pare aI bd. Mircea Eliade, prin aleea de acces a
imobilului, până la aproximativ 11 m faţă de Iimita din partea stângă a propietăţii.

I il

Nr. 1754710I6ÇfltI

r

reţele
unicăm

lucrarea

in trotuarul str. Teheran (adiacent imobilului cu IE 209932),
al str. Teheran, subtraversează str. Lt. Av. luliu Tetrat,

nr. pare aI str. Teheran, subtraversează str. Cpt. Av. Gh.
nr. impare al str. Av. Popa Marin, subtraversează str. Lt. Av.

erban Petrescu, continuă prin impare al str. Av. Popa Marin,

Bd. Regina EEsabeta nr. 47, x,d poşiaJ 050013. sedoť 5. Bucureş, Roman



• fără afectarea vegetaţiei existente în spaţiile verzi aferente ale blocuritor şi a

arborilor aflaţi în płatbandă şi aliniament aferenţi trotuarelor traseului.

In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor

minime fată de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997

Reţele edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrărfl, săpătura

se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu

distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul lucrărilor constructorul va

Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pămăntului sau

altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin

manevrarea utilajelor din dotare.
b 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 acestora1 defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea

unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI

metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii

meteo nefavorabile.
Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea

lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

Iucrării, veţi avea obligaţía înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii

eventualeior prejudicii produse prin prăbuşirea acestora

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat

aI execuţiei Iucrărilor menţionate.
Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Conform articolului 5, Iitera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţülor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modifîcările şi completările

ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi

persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor

verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeeIor de spaţiu verde prin

betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelorlspatiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe

teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, Iit.b.
Menţionăm că in baza acestui aviz nu se execută Iucrări đe defrişare sau

toaletare.
Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia

Iucrării i pentru respectarea condiţiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate i an de Ia data emiterii ęi este valabil

numai însoţit de avizul Ministerul Culturii ęi Identităţii Naţionale.

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

O8,OCT.10í9

Red:P.R.I4ex-O8.lO.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
pe data de

Simona
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

1 t üI 209

Către : SC AW PROD GRUP SRL
Str Ghiocei nr 11, sector 2

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligraflei nr 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobŰul situat pe str Razelor
nr. ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1758590/25.07.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 7421/26.072019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobflul situat pe str Razelor
nr 19, sector 1, conform documentaţíei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de
ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de
04.10.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 7m, astfel:

• din conducta existentă în carosabilul str. Hulubiţei, perpendicular, până la
aproximativ 0,5m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
Tn urma analizărH dosarului, în conformitate cu 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 ulteńor emiterii prezentuĺui aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECT p(ECUTJV,
Simo -Mariaha POPA

ctqjjARASCA

Red:P.R.t3ex-DtlO2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB 64
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

1 t ocr 1O

— solicită ridicarea exemplarului de Ia regîstratura PMB

H.C.G.M.B.
Municipiului

nr. 304/2009 privind
Bucureşti, vă facem

aviz, aveţi obligaţia

Nr. 175885917480 I

Către : DI.

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poĺigraflei nr 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de apă i racord de canal pentru imobflul situat pe
str Epureti nr ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1758859/26.07.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 7480/29.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea lucrării: Branşament de apă I racord de canal pentru imobilul situat pe
str Epureti nr 10, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr

a panurflor anexate şi Memoriuui tehnic, Ctasarea NoUficăr nr
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de
ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma veriflcării efectuate pe teren în data de
04.10.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 5m racord
+ 4m branament, astfei:

• din conductele existente în carosabilul str. Epureti, perpendicular, până Ia
aproximativ 2,5m i 4m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
Tn urma analizării dosarului, in conformitate cu

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţialä.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrisare sau
toaleta re.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

11. OC1. 9
CĂTRE

D-na
Str. nr. ‚ ap. ‚ sector I

Spre tiinţă:
- Administraţia străzilor
Str. Domniţa Ancuţa nr.l, sector l
- ADP Sector 1
B-dul Poligraftei nr. 4, sector 1

(Str. Mihai Viteazul nr. 84 A, sector 1)
(

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1760022/31.07.2019 şi la Direcţia
de Mediu cu nr. 7584/01.08.2019, completată prin adresa înregistrată la P.M.B cu nr
1772694/13.09.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 10478116.09.2019, prin care solicitaţi aviz
de specialitate privind executarea lucrării “Branaznent energie eĺectrică pentru irnobUzdui
din str Mihai Viteazzd nr 84 A, sector J “, în conformitate cu documentaţia depusă la dosar
(C.U. nr. din 27.06.2019, a planurilor anexate, Memoriu tehnic i
Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureşti ş avizele individuale semnate de deţinătorii de reţele edilitare), vă comunicăm că
în urma veriflcăńi efectuate pe teren în data de 02.10.2019, s-a constatat că săpătura se
execută în trotuarul numerelor pare ale străzii Mihai Viteazul, din stâlpu situat în stânga acces
imobil nr. 84 A până la limita de proprietate a imobilului, trotuar care prezintă plantaţie de
aliniament, dar în zona de branare nu există vegetaţie;

In urma analizărü dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti, vă facem
cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate, la finalizarea lucrării având
obligaţia aducerü terenului la starea iniţială.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterü prezenwlui aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acesmia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
conform art. 4, lit, b din Anexa l la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul ivĺunicipiului Bucureti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrisare sau toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabililate l an de la data emiterii.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1760064/7585/ i X ttl. ZU9

Către : SC DOMUS SYSTEMS SRL
Str. Elena Farago nr. 43, sector 6

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicü nr. 44, sector 2

Referitor la Iucrarea: Execuţie hidrant exterior
Aleea Dobrina nr. 1-2, sector 2, Bucureşti

racordat Ia reţeaua publică de apă în

Referitor Ia cererea dvs., inregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1760064/31.07.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 7585(01.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Execuţie hidrant exterior racordat Ia reţeaua publică de apă în Aleea
Dobrina nr. 1-Ę, sectorZ conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 20/10" din 07.02.2019,
a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 13364/24.06.2019 emisă
de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale
deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că,
în urma verificării efectuate pe teren în data de 04.10.2019, s-a constatat că Iucrarea se
va executa subteran, astfel:

• în carosabilul Aleii Dobrina, Ia aproximativ lm faţă de Iimita din partea stângă a
pieţei i se bransează Ia conducta de apă existentă.

• Iăţimea săpăturii este de 0,6-0,7m, iar adâncimea de 1,2-1 ‚5m.
• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
în urma analizării dosaruiui, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 30412009 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1760582176931

Către : SC E-DISTRIBUTIE MUNSTENIA SA — prin d-na — solicită
ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligraflei nr 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de energie electńcă în vederea alimentăńi imobilului
din Intrarea Lt. Av. MameI Andmescu nr. ‚ sector 1, Bucure$1

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1760582/01.08.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 7693/02.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de energie electdcă în vederea alimentării imobUului din
Intrarea LĹ Av. MameI Andreescu nr. 40, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U.
nr. ‚ a planurilor anexate şi Memoriului tehnic,
Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediuiui
Bucureşti, PIan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP 1), vă
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 30.09.2019, s-a constatat
că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 30m, astfel:

• din LEA JT existent în dreptul imoblilului nr. 47 din Intrarea Lt. Av. Marcel
Andreescu, subtraversează intrarea Lt. Av. Marcei Andreescu, continuă prin
trotuarul nr. pare aI lntrării Lt. Av. Marcel Andreescu, până Ia Iimita din partea
dreaptă a proprietăţii.

• !ără afectarea existent în aliniament în vecinătatea traseului Iucrării.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor

minime faţă de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997
Reţele edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arboreIui din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura
se va executa manuai sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiiIor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendroiogic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin
manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborele din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat
sistemul radicular aI acestuia, defrişarea arborelui în cauză se va efectua numai după
obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialuiui dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma veriflcărilor ulterioare (24 Iuni de Ia flnalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în apropierea traseului
Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia.

Bď Rena Disabeta nr 47. cod poştai 050013, s&or5, Bucwe$. Roniâna



Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat

aI execuţiei lucrărilor menţionate.
Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finaliza rea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.C.G.MB. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe

teritoriul Municipiului Bucureşti, ar[.4, Iitb.
Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau

toa Ietare.
Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia

lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

flOCT. 209

Către DL — prin dL

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Devierea reţelei de apă potabflă pentru eliberarea
amplasamentului imobflului situat pe str Baciului nr $ sector 2, Bucureşti

Referitor ia cererea dvs., înregistrată ia P.M.B. cu nr. 1760825/02.08.2019 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr. 7753/05.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea
Iucrării: ‚Devierea reţelei de apă potabilă pentru eliberarea amplasamentului imobflului situat
pe str Baciuiui nr 55, sector 2' conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuaie ale
deţinătorilor de reţele edilitare), vă comunicăm că, Tn urma verificării efectuate pe teren în data
de 30.09.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 15Dm,
astfel:

• Iucrarea se execută prin domeniul public, str. Baicului/str. Dimitrie Grozdea i pe
domeniul privat din incinta proprietăţii din str. Baicului nr. 55/str. Dimitrie Grozdea

10.
• „Iucrările efectuate nu vor afecta în niciuą fel spaţiile verzi" conform memoriului

tehnic aI proiectului.
• conform C.U. nr.

- „se va crea servitute în favoarea C.G.M.B — administrator APA NOVA Bucuresti
SA pentru fâia de teren pe care urmează a se amplasa noua conductă".
- „proiectul de deviere pentru eliberarea amplasamentului din str. Baicului nr. 55 se
va corela cu devierea ce se va realiza pe amplasamentul imobilului din str. Dimitrie
Grozdea nr. 10 A".

• pe str. Baicului nu există vegetaţie în aliniament, iar pe proprietate există vegetaţie
spontană i arbori izolaţi, care nu au putut fii inventariaţi nefiind permis accesui pe
proprietate în vederea efectuării constatărilor.

In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor
minime fată de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997
Reţele ediIitare subterane. Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. Tn timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

În cazui 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
radicuiar aI acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Nr. 1760825/7753!
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Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al

metariaiului dendrologic sunteti răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii

meteo nefavorabile.
Precizăm că în cazul în care în urma veriflcărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea

Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirü exemplarelor uscate şi suportarea contravaloríi

eventualelor prejudicfl produse prin prăbuşirea acestora.
Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat

aI execuţiei Iucrărilor menţionate.
Pentru orice modifîcare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială,

inclusiv plantare iarbălgazon.
Conform articolului 5, Iitera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor
verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeelor de spaţiu verde prin
betonarea pIatbandeIorIpastiIeIorIaIveoIelor/spaiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, Iit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau
toaletare.

Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia
Iucrării i pentru respectarea cóhdiţiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr 1760818/7754/ UU

Către : DL — prin dL

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Devierea reţelei de apă potabflă pentru elibernrea
amplasamentului imobflului situat pe str Dimitňe Grozdea nr sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1760818/02.08.2019 şi ia Direcţia
de Mediu cu nr. 7754/05.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea
Iucrării:Devierea reţelei de apă potabiiă pentru eĺiberarea amplasamentului imobŕlului situat
pe str Dimitrie Grozdea nr 1O A ‚ sector 2' conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării
nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile
individuaie ale deţinătorilor de reţele edilitare), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate
pe teren în data de 30.09.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o
lungime de 150m, astfel:

• Iucrarea se execută prin domeniul public, str. Baicului/str. Dimitrie Grozdea i pe
domeniul privat din incinta proprietăţii din str. Baicului nr. 55/str. Dimitrie Grozdea
nr. 10.

• ‚jucrările efectuate nu vor afecta în niciun fel spaţiile verzi" conform memoriului
tehnic aI proiectului.

• conform C.U. nr.
- se va crea seMtute în favoarea C.G.M.B — administrator APA NOVA Bucuresti
SA pentru fâia de teren pe care urmează a se amplasa noua conductă".
- proiectuI de deviere pentru eliberarea amplasamentului din str. Dimitrie Grozdea
nr. 10 A se va corela cu devierea ce se va realiza pe amplasamentul imobilului din
str. Baicului nr. 55".

• pe str. Dimitrie Grozdea nu există vegetaţie în aliniament, iar pe proprietate există
vegetaţie spontană ş arbori izolaţi, care nu au putut fii inventariaţi nefiind permis
accesul pe proprietate în vederea efectuării constatărilor.

In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor
minime faţă de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997
Reţele edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul lucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

ĺn 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, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sedor5, Bucweşt. Româna I



Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI

metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii

meteo nefavorabile.
Precizăm că în cazul în care în urma veriflcărilor ulterioare (24 luni de Ia finalizarea

Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

lucrărfl, veţi avea obligaţia inlocuirfl exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii

eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.
Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil conđiţionat

aI execuţiei lucrărilor menţionate.
Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială,

inclusiv plantare iarbălgazon.
Conform articolului 5, Iitera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările

ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi

persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor

verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin

betonarea pIatbanđelorĺpastiIeIorIaIveoIeIorIspaiu verde.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr. 30412009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe

teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, Iit.b.
Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau

toaletare.
Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia

lucrării i pentru respectarea condĄiilor din aviz.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr 1760739, 1716462 l 7756,1777
it OLI 2U

Către SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA - prin d-na
— solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligraňei nr 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Alimentare cu energie electńcă a imobflului situat pe str Stoica
Ludescu nr ‚ sector 1, Bucureşti

ű
Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1716462/07.03.2019 şi Ia

Direcţia de Mediu cu nr. 1777/08.03.2019, completată cu documentaţia înregistrată ia
P.M.B. cu nr. 1760739102.08.2019 şi ta Direcţia de Mediu cu nr. 7756105.08.2019, prin
care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării: “Alimentare cu energie
electrică a imobUului situat pe str Stoica Ludescu nr. 35, sector 1" conform documentaţiei
depuse (C.U. nr. ‚ a planurilor anexate şi Memoriului
tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia
Mediului Bucureşti, Avizelelacordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz
de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma veriflcării efectuate pe teren
în data de 04.10.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de
2m, astfel:

• din LEA JT existent în trotuarul str. Stoica Ludescu nr. 35, perpendicular, până Ia
aproximativ 4m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii.

• fără afectarea arborelui existent în apropierea stâlpului.
ĺn timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor

minime faţă de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997
Re;ele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arboreiui din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurui trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin
manevrarea utilajelor din dotare.

ĺn cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborele din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat
sistemul radicular aI acestuia, defrişarea arborelui în cauză se va efectua numai după
obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţH
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de ia finaiizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în apropierea traseului
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Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii

eventualelor prejudicfl produse prin prăbuşirea acestuia.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat

al execuţiei lucrărilor menţionate.
Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe

teritoriul Municipiului Bucureşti, arŁ4, lit.b.
Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau

toaletare.
Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia

Iucrării i pentru respectarea condiţiilor din aviz.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:

ĺí oRECTI' \\ Exp. Roxana PARASCA
oEEDIU)

4,,

Red:P.RJ3ex.-OB.1O.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
pe data de

Bd. Reqtna Elisabeta nr 47 d poştal 050013, sedor 5, Bucureşt, Rocnănia
-— I I



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

1. ULL Lua

Către : D-na — solicită ridicarea exemplaruiui de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Eĺectronicü nr. 44, sector 2

Referitor Ia Iucrarea: Alimentare cu energie electńcă a imobflului situat în str Sinaia
nr ‚ sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., mnregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1760778102.08.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 7758/02.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Alimentare cu energie electrică a imobflului situat în str Sinaia
nr 54-56, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. a
planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă
de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale
deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că,
în urma verificării efectuate pe teren în data de 30.09.2019, s-a constatat că Iucrarea se
va executa subteran, pe o lungime de 52m, astfel:

• din cablul existent în trotuarul Alei Sinaia, subtraversează str. Sinaia, continuă
prin trotuarul nr. impare aI str Dobrici, până Ia aproximativ 1,5m faţă de Iimita
din partea stângă a imobilului alimentat.

• în vecinătate există vegetaţie în platbandă, pe Aleea Sinaia.
ĺn timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor

minime faţă de axui arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997
Reţele edilitare sub terane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu

cD distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul lucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul in care reţeaua de branşare nu poate fi"modelată" în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi in timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular aI acestora, defrişarea arborilor in cauză se va efectua numai după obţinerea
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat
aI execuţiei Iucrărilor menţionate.

Nr. 1750778177581

Bd. Regina Eíişabeta nr 47, wd poştai 050013, sedor 5, Bucure, Románia



Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului inainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Conform articolului 5, Iitera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

adminístrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor
verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelorispatiu verde.

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 spaţfllor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, Iit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau

toaletare.
Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia

Iucrării ęi pentru respectarea condiţiilor din aviz.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Maríana POPA

Întocmit:
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

1 1. OCI 1U9

Către SC ELECTRICA RACORD INSRAL SRL
Calea Rahovei nr 266-268, corp 63, cam. 43/1, sector 5

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligraŕîei nr 4, sector 1

In
Normele
cunoscut

Red:P.R./3ex.-07.1O2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
pe đata de .....

‚c'íJII

Nr. 1760915/77591

Referitor la Iucrarea: Branşament de energie electńcă in vederea alimentărîi cu energie
electdcă a imobilul& din str Retortei nr ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1760915/02.082019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 7759/05.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de energie electrică în vederea alimentării cu energie
electrică a imobilului din str Retortei nr 51, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U.
nr. ‚ a planurilor anexate şi Memoriului tehnic,
Clasarea Notiflcării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu
emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma veriflcării efectuate pe teren în data de
04.10.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 15m,
astfel:

din LEA JT existent în trotuarul str. Retortei, până Ia Iimita din par[ea stângă a
proprietăţii.
în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem
avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR,EXĘÇUTi*)
Simona-MăhaÝ$$9PA

$ Întocmit:
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!-çrri t-,! PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Spaţii Verzi şi Parcuri

pe str. Dumbrava Nouă

Nr. 1760942 /7761 jR OCUOI

Către : SC APA NOVA SA — prin d-na Carla Mehedinteanu
Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Stefan ceI Mare, eL 6-9, sector 2

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1
P55 — Direcţia Generală Operaţiuni - Serviciul Administrare
Str, Fabrica de Chibrituri nr 9-11, sector 5

Referitor Ia Iucrarea: Înlocuirea reţelei publice de apă potabflă
(între str. Mihail Sebastian şi str. Făt Frumos), sector 5, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1760942/02.06.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 7761105.082019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Inlocuirea reţelei publice de apă potabdă pe str Dumbrava Nouă
(între str Mihafl Sebastian i str. Făt Frumos), sector 5", conform documentaţiei depuse
(C.U. nr. cu prelungirea valabilităţii până Ia data de

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notiflcării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de

coordonare reţele edilitare, Avizelelacordurile individuale ale deţinătorilor de reţele
edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor, aviz de traseu favorabil emis de
ADP sector 5), vă comunicăm că Direcţia de Mediu a emis avizul nr.
4549,1453/1629220,1603203/06.07.2019, conform C.U. nr.

cu Iungimea traseului Iucrării de 1020m, având în vedere că Iucrarea se
execută conform C.U. nr. ‚ cu prelungirea valabilităţii până
Ia data de ‚ pe aceIai traseu, se avizază favorabil, asťel:

• tronson între CVlex — Nod 3, cu conductă din fontă pe str. Dumbrava Nouă (între
str. Mihail Sebastian i SRP Petre Ispirescu), tronson alee între SRP Petre
lspirescu i str. Făt Frumos.

• tronson intre Nod 4 — Nod 5 cu conductă PEID pe str. Moţoc.
• tronson între Nod 5 — Nod 6 — CV3ex cu conductă PEID pe aleea între str. Moţoc i

SRP Petre Ispirescu.
• arterele de apă proiectate se vor poza în carosabil, pe aleile dintre blocuri i se vor

Iega cu artera PREMO în nodul 3, str Făt Frumos, respectiv iesire din SRP Petre
Ispirescu i conducta de distribuţie din str. Făt Frumos.

• traseul conductei între Nod 15 i Nod 16 se execută prin spaţiu verde bloc P21C1
din str. Cobadin nr. 2, fără afectarea arborilor tineri.

• fără afectarea vegetaţiei existente în spaţiile verzi aferente ale blocurilor şi a
arborilor aflaţi în aliniament aferent trotoarelor traseului.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor

minime faţă de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997
Reţele edilitare subterane, Condiţii de amplasare.
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Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrărfl, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiiłor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănireaĺruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

Tn 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, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia flnalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
IucrărU, veţi avea obligaţia înlocuirU exemplarelor uscate şi supor[area contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat
aI execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială,
inclusiv plantare iarbă/gazon.

Conform articolului 5, Iitera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modiflcările şi completările
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor
verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin
betonarea platbandelorlpastilelorlalveolelor/spaUu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată
conform H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe
teritoriul Municipiului Sucureşti, art.4, Iit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau
toaletare.

Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia
Iucrării ęi pentru respectarea condiţiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

Di tOR CUTIV,
SiJąp)OPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către : SC APA NOVA SA - prin d-na
Str Tunari nr 60 A, clădirea Stefan ceI Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poĺigraflei nr 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Execuţie racord de canalizare la imobflul din str Duetului nr
sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1761163/05.08.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr 7791/06.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării:,,Execuëe racord de can&izare Ia imobilul din str Duetului nr 94,
sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a
planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notiflcării nr. emisă
de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale
deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1, avizul Ministerului
Culturii nr. )‘ vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în
data de 04.10.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de
8m, astfel:

• din conducta existentă în carosabilul str. Duetului, perpendicular, până ia
aproximativ 2m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţiiior verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem
cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modif]care apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
soiicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Ma%íÄOPA

ĺP Întocmit:
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

t U 209Nr. 176116017792/

Către : SC APA NOVA SA - prin d-na
Str. Tunari nr 60 A, clădirea Stefan ceI Mare, eL 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligraűei nr 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de apă .şi racord de canal pentru imobflul situat pe str
Craiova nr ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1761160/05.08.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 7792106.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de apă i rncord de canal pentru imobilul situat pe str.
Craiova nr 3 A, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de
ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma veriflcării efectuate pe teren în data de
04.10.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 9m
branament + 7m racord, astfel:

• din conductele existente în carosabilul str. Craiova, perpendicular, până Ia
aproximativ 0,5m i 1,5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizărfl dosarului, în conformitate cu 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, lit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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,
Simona-Marip1S'DĘA

1'
Red:P.RJ3ex.-O7.1O.2dtdpt8zeflí1í aviz a fost postat pe site-uI PMB

pe đata de

Bd. Reina 6sabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşli, România

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

i 1 fl flTflfln

Către SC APA NOVA SA - prin d-na
Str Tunań nr 60 A, clădirea tefan ceI Mare, eL 6-9, sector 2

In
Normele
cunoscut

nr 304/2009 privind
Bucureşti, vă facem

aviz, aveţi obligaţia

starea iniţială.

DIRECTOR
Simona-Ma4t Pdt'tk
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Nr. 176115417793 i

r

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electmnicii nr 44, sector 2

Referitor (a Iucrarea: Separare consum de apă potabilă pentru imobilui situat pe
str Rondă nr corp ‚ sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B, cu nr 1761154/05.08.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 7793106.082019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea lucrării: Separare consum de apă potabflă pentru imobflul situat pe str Rondă
nr 45, corp A, parter, ap. 2, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notiflcării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de
AOP sector 2, avizul Ministerului Culturii nr. )‘ vă comunicăm că1 în
urma verificării efectuate pe teren in data de 04.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va
executa subteran, pe o lungime de 2m, astfel:

din branamentuI existent în carosabilul i trotuarul str. Rondă, printr-un tel,
până Ia aproximativ 6m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii.
în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B.
de protecţie a spaţiiior verzi de pe teritoriul Municipiului
avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA
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Direcţia de Mediu

1 ÜCi 2ONr. 1763052 i 6043 I

Către SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL
Aleea Marius EmanoU Buteică nr 18-20, sector 3

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de apă potabilă, branament de incendiu i racord de
cnalizare pentru imobflul situat pe bd. Expoziţiei nr (fost str Căblucet nr )‘
sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B, cu nr 1763052/12.08.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 8043113.08.2019, prin care soiicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de apă potabflă, branament de incendiu i racord de
cnalizare pentru imohiIuI situat pe bd. Expoziţiei nr 4 A (‘fost str Căblucet nr 68), sector 1,
conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a planurilor
anexate şi Memoriuiui tehnic, Ciasarea Notificării nr emisă de Agenţia
pentru Protecţia Mediului Bucureşti1 Pian de coordonare reţeie edilitare, Avizele/acordurile
individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia
Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 04.10.2019,
s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 9m branament de
incendiu + 9m bransament de apă + 25m racord, astfei:

• racordul se execută din conducta existentă în carosbilul bd. Expoziţiei, prin
subtraversare, perpendicular, până Ia aproximativ 8,5m faţă de Iimita din partea
stângă a proprietăţii.

• branaenteIe se execută din conducta existentă în trotuarul bd. Expoziţiei, până ia
aproximativ 12m i 14m faţă de iimita din partea stângă a proprietăţii.

• fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor

minime fată de axuI arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997
Reţele edilitare subterane, condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arboriior din vecinătatea traseuiui Iucrării, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. in timpul Iucrărilor constructowl va
Iua măsuri de protejare a materialului dendroiogic, se va evita depunerea pământului sau
aitor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirealruperea ramurilor arborilor 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, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea
unui aviz de speciaiitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al
metarialului dendroiogic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Bd. Reqina Eksabeta nr 47. cod paŞtsI 050013, sector 5, Buajreşd, Romšnia Iaii



Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea

Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori af(aţi în apropierea traseului

Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorfl
eventualelor prejudicfl produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat

aI execuţiei Iucrărilor menţionate.
Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.
La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială,

inclusiv plantare iarbă/gazon.
Conform ańicolului 5, Iitera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor
verzi", Prin urmare este interzisă ređucerea suprafeeIor de spaţiu verde prin
betonarea pIatbandeIorIpastiIeIoriaIveoIeIor/spaiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată
conform H.C.GM.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, Iit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrisare sau
toaletare.

Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia
Iucrării i pentru respectarea condiţiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

08. ÜU lBi

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

RedP.R.I3ex.-07.1O2019 - prezeniul aviz a fast pastat pe sile-uI PMB
pe daĺa de

Ie%r

DIRECTOR EXECUTIV,
Simon a POPA

Bd. Reojna Elisabeta nr. 47, ctd oştaI 050a13, sector 5. Buaireşd, Româna



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

i QU

Către : SC E-Distribuţie Muntenia SA — prin dL — solicită ridicarea
exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicü nr 44, sector 2

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de energie efectrică în vederea alimentării imobilului
din str Barbu Brădescu nr 36, sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1764187/14.08.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 8267/19.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de energie electňcă in vederea alimentăńi imobilului din
str Barbu Brădescu nr. 36, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile

individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 23.08.2019, s-a constatat
că Iucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 2m, astfel:

• din LEA JT existent în trotuarul str. Silvia, perpendicular, până Ia aproximativ 1 m
faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii.

s în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
Tn urma analizării dosarului, în conformitate cu 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrärilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform ad. 4, lit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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 EXEC
Simona-Maria

Intocmit:
Exp. Roa PARASCA

Ů4
ReďP.R./3ex.-07.102019 - prezantul aviz a fost postat pe siIe-uI PMB

pe data de

Ie%I

Nr. 1764187182671
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

1 t OCT 2D9

Către : SC AVI PROD GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura
PMB

Spíe ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale i branamente pe
str RacordăńL pentru imobflulul cu nr din os. ChitiIeĄ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., îníegistrată Ia P.M.B. cu nr 1764983/20.08.2019 şi la
Direcţia de Mediu cu nr. 9418/21.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea lucrării: „Extindere reţea de distńbuţie a gazelor naturale i branamente pe
str Racordăňi, pentru imobilului cu nr din os. Chitilei, sector 1", conform
documentaţiei depuse (C.U. nr a planurilor anexate şi
Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele
edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării
efectuate pe teren în data de 23.08.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa
subteran, pe o Iungime de 51m, astfel:

• din conducta existentă în carosabilul str. Matei Corvin, intersecţie cu str. Racordării,
prin carosabilul str. Racordării, pe partea imobilelor cu nr. impare, până la
aproximativ lOm faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii.

• !ără afectarea vegetaţiei existente platbandă din vecinătatea traseului Iucrării.
In timpul exocutării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor

minime fată de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997
Reţele edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor 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 al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma veriflcărilor ulterioare (24 luni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Nr. 1764983194181

Sd. Reçina Elisabeia nr 47, cod poştal 050013, sedor 5, Sucureşb. Ramânia



Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat
aI execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modifîcare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului inainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La fînalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia ađucerii terenului Ia starea iniţială.
Conform articolului 5, Iitera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor

verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verđe prin

betonarea platbandelorĺpasűlelorlalveolelor/spaţiu verde.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, arŁ4, Iit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări đe defrisare sau

toaletare.
Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia

lucrării i pentru respectarea condiţiilor đin aviz.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA
-

O8.OCT. 2019

Red:P.RJ3ex.-O7.1O.2019 - prezeniul aviz a fesl posIat pe site-ul PMB
hHpJ.pmb roiinstitutiUprimaria/directiUdireciia_medŕWavize_arbori_inconsuItar&avize_arbod_in_consuItarephp pe data de
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DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către: S.C. KRISTAL REAL ESTATES.R.L
( Str. Tohani nr.2, bI. 33, sc. 3, et.5, ap.111)

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ăncuţa nr 1, sector 1

PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control Servicii Spaţii Verzi
B-dul Metaiurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

Referitor ia Iucrarea: Bransament apă, racord de canaĺizare .şi branament incendiu
pentru imobflui situat pe strada Bd. Met&urgiei i D, sector 4, Bucureti

Reíeritor Ia cererea dvs., inregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1773222/16.09.2019 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr. 10518/17.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea
Iucrării: „Branament apă, racord de canaĺizare i branament incendiu pentru imobiĺui situat pe
strada Bd. Metalurgiei nr.61D, sector 4, Bucureti' con(orm documentaţiei depuse (C.U. nr.

din 11.06.2019, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notitîcării nr.
.072019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile

individuale ale deţinătodlor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor
Bucure$i nr. 09.09.2019/ aviz de traseu emis de Direcţia Gospodărire Locală Sector 4),
vă comunšcăm că, în urma verificării efectuate pe teren in data de 20.09.2019, s-a constatat că
Iucrarea se va executa astfel:

realizare branament pentru nevoi igienico sanitare (PEID 63x5,7 mm) i cu
Iungimea de 8m, cu Iegătură Ia reţeaua publică de apă potabilă De 225 mm PEID
amplasată in carosabilul din Drumul Jilavei.

• Realizare bransament apă pentru refacerea rezervei intangibile cu Dn lOOmm
pentru stingerea incendűlor cu Iungimea de 8m fiind racordată Ia conducta publică
de apă potabilă aflată pe Drumul Jilavei

• realizare racord de canalizare executat din tuburi PEID 225x8,6 mm, SDR 26 cu
Iungimea de 22 m, cu Iegare Ia reţeaua publică de canalizare DnlOO cm B
existentă în Bd. Metalurgiei. Căminul de racord proiectat va fi amplasat la o
distanţă de 2m de Iimita de proprietatea imobilului de la nr.
61D

• Pe bd. Metalurgiei există o platbandă cu de aprox. 1,5m, in care există arbori i
vegetaţie.

Nr. 1773222i1O518IO.gfU-2Ü/1

Bd. Regiia EiEabeta nr. 47. cod poşIaIOS&i13. sod&5 Bucureşti, Romăiia
Tel: 021.305.55.00
httpikv'ňw,pmU.w



În timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de

axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane.

Condiţü de amplasare.
Menţionăm faptul că, in dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrărfl, săpătura se va

executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţülor din teren care să nu distrugă

sistemul radicular aI materialului dendrologic. În timpul Iucrărilor constructorul va Iua măsuri de

protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale in jurul

trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramuńlor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

Ţn cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" în scopul menţinerii distanţei

faţă de arborfl din vecinătatea sa şi in timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular aI

acestora, defrişarea arborilor in cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de

specialitate emis in baza unei solicitări punctuale.
Vă facem cunoscut că în cazul in care este secţionat sistemul radicular aI metarialului

dendroiogic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că in cazul in care in urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia flnalizarea

Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi in apropierea traseului Iucrărü, veţi

avea obligaţia înlocuirb exemplarelor uscate şi suportarea contravalorĺi eventualelor prejudicii

produse prin prăbuşirea acestora

Având in vedere cele constatate, vä facem cunoscut avizul favorabil conditionat aI

execuţiei Iucrărilor mentionate.
Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia

solicitării revizuirii avizului inainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială, inclusiv

plantare iarbălgazon.
Conform ańicolului 5, Iitera h, din Legea nr. 2412007 privind reglementarea şi administrarea

spaţülor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare „pentru

protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au

următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi", Prin urmare este

interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea

platbandelorlpastilelorlalveolelorlspaţiu verde.
Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform

H.CGM6. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului

Bucureşti, art.4, Iit.b.
Menţionăm că in baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau toaletare.

Beneficiawl, respectiv executantul Iucrărfl, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării i

pentru respectarea condiţfllor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1758584/7422/
L 0CĹzp1

Către : AVI PROD GRUP SRL- Str. Ghiocei nr. 11, sector 2

Spre ştiinţă: ADP Sector i - B-dul Poiigraflei nr. 4, sector 1

Referitor ia iucrarea: „Bransament de gaze naturaíe pentru imobflul situat în Bucure$i,
str Măguńcea nr. ‚ sector 1"

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1758584/25.07.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr 7422/26.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea iucrării: „Branament de gaze naturale pentru imobflul situat în Bucureti,
str Măguńcea nr24, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea
Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti1
Avizelelacordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de
ADP sector 1), vă comunicăm că1 în urma verificării efectuate pe teren în data de
04.10.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 15m,
astfel:

• din conducta existentă în spaţiul verde bloc 130 din Str. Măguricea nr.35-37,
continuă prin carosabil i trotuarul numerelor pare, până Ia aproximativ 2m faţă de
flmita din partea dreaptă a proprietăţii

• tără afectarea vegetaţiei existente în aliniament i spaţiu verde bloc.
in timpuI executării acestei Iucrăń aveţi obligaţia respectării distanţ&or minime

faţă de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevedeńlor SR 8591/1997 ReţeIe edilitare
subterane. Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructowl va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănireaĺruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fl “modelată în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular aI acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendroiogic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia flnalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.
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Avänd în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat
aI execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială,
inclusiv plantare iarbălgazon.

Conform adicolului 5, Iitera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor
verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verđe prin
betonarea platbandelorlpastilelor/alveolelorÍspaţiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, arŁ4, Iit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaletare.

Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrărfl
i pentru respectarea condiţUlor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii

EXECUTIV,

) Sifp4ta-Şęiana POPA
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

‘ flCu,3

Către SC BEP LIGHT ENERGY SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ja
registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2

Referitor Ia Iucrarea: Extindere reţea electrică pentru alimentare cu energie electrică a
imobilului cu adresa str Cremeniţa nr ‚ sector 2

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1759268/29.07.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 7506/30.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate
privind executarea Iucrării: „Extindere reţea electdcă pentru alimentare cu energie
electücă a imobflului cu adresa str Cremeniţa nr 98-100, sector 2", conform
documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a planurilor anexate şi
Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile
individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 2), vă
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 04.10.2019, s-a
constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 270m, asťel:

• din PT existent în Str. Cremeniţa, continuă prin trotuarul numerelor impare aI
str Cremeniţa, până Ia aproximativ 23m faţă de Iimita din stânga a proprietăţii.

• aliniamentul stradal situat în trotuarul numerelor impare există vegetaţie.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime

faţă de axul arbohlor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane. Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura
se va executa manuai sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic, În timpul lucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

Tn 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, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea
unui aviz de specialitate emis in baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că in cazul în care este secţionat sistemul radicular al
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în 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 contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Nr. 1759268175061
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat
al execuţiei lucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţa aducerii terenului ia starea iniţială,
inclusiv plantare iarbălgazon.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiiior verzi, persoanele fizice şi
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor
verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor đe spaţiu verđe prin
betonarea platbandelorlpastilelorlalveolelorlspaţiu verđe.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, arŁ4, ľt.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau
toaletare.

Beneflciarul, respectiv executantul lucrărfl, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării
i pentru respectarea condiţiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate i an de la data emiterii.

DIRECTOR EXE%UEV,
Simona-M haj*A(n\

Intocmit:
ExĄpARASCA

lt.0C12019
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

15

Către : SC EURO GAZ CONSTRUCT SRL
Str. Abus nr. 20, sector 1

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Extindere reţea de distdbuţie a gazelor naturale i branamente pe
Drumul Cooperativei nr ‚ sector 5, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1759453/30.072019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 7544/31.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Extindere reţea de distdbuţie a gazelor naturale i bran.şamente pe
Drumul Cooperativei, sector 5", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de

coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm
că, în urma verif]cării efectuate pe teren în data de 04.10.2019, s-a constatat că Iucrarea
se va executa subteran, pe o Iungime de 36m, astfel:

• din conducta existentă în carosabilul str. Lavei, prin trotuarul nr. pare aI Drumului
Cooperativei (trotuar cu pietri i iarbă), până Ia aproximativ 0,5m faţă de Iimita din
partea stângă a proprietăţii.

• !ără afectarea salciei tinere, plantată recent din vecinătatea traseului Iucrării.
In timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării đistanţelor

minime faţă de axul arborilor de lm—1.5m, conform preveđerilor SR 8591/1997
Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.

Precizăm că în cazul în care în urma verifĺcărilor ulterioare (24 Iuni de Ia flnalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea arboreiui aflat în apropierea traseului Iucrării, veţi avea
obligaţia îniocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prăbuşirea acestuia.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat
aI execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială,
inclusiv plantare iarbălgazon.

Conform articolului 5, Iitera h, din Legea nr. 24/2007 privind regiementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor
verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin
betonarea platbandelorlpastilelorlalveolelorlspaţiu verde.

lj'iil
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Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va f] sancţionată
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, Iit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaletare.

Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia
Iucrării ęi pentru respectarea condiţiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de vaiabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
9* Exp. Roxana PARASCA

lt OCÎ.1ů1

Red:P.R.I3ex.-09lO.201 9 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
pe data de

Bd. Revína Eiísabeta nr 47. cod noştal 050013. sedor 5. Bucurest. România



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

15

Către : SC DOMUS SYSTEMS SRL
Str Elena Farago nr. 43, sector 6

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicü nr 44, sector 2

Referitor Ia ĺucrarea: Execuţie hidrant exterior racordat Ia reţeaua publică de apă în
str, Baia de Aramă nr ‚ sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia RM.B. cu nr. 1760066/31.07.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 7586/01.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Execuţie hidrant exterior racordat Ia reţeaua publică de apă în str Baia
de Aramă nr 1, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic1 Clasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de
ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de
04.10.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, s-a constatat că Iucrarea
se va executa subteran, astfel:

• în carosabilul din faţa blocului MR 7 situat pe str. Carei nr. 15, Iângă accesul auto a
punctului termic i se branează Ia conducta de apă existentă.

• Iăţimea săpăturii este de 0,6-0,7m, iar adâncimea de 1,2-1 ‚5m.
• fără afectarea vegetaţiei existente în spaţiu verde bloc MR 7 din str. Carei nr. 15.

In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor
minime faţă de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997
Reţele edifltare subterane. Condiţü de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura
se va executa manual sau utilizänd o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. În timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor 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, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma veriflcărílor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

Nr. 1760066/7586/
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Iucrărií, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat
al execuţiei lucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Conform ar(icolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor
verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin
betonarea platbandelor/pastilelorlalveolelorlspaűu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, arŁ4, Iit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaletare.

Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia
Iucrării i pentru respectarea condiţiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate ‘1 an de Ia data emiterii.

DIRECT XECUTIV,
Sim MW» POPA

‘Z Întocmit:
oARASCA

n Ücuow

Red:RRJ3ex-09l0.2019 - prezentul a& a fost poslat pe şite-ijI PMB
pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către : SC ELECTRICA RACORD INS TAL SRL
Calea Rahovei nr. 266-268, corp 63, cam. 43/1, sector 5

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Alimentare cu energie electńcă prin branament electric subteran
pentru imobflul din str Nicolae Caramfll nr parc Bordei,), sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1760147/31.07.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 7588/01.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Alimentare cu energie eíectrică prin branament electńc subteran
pentru imobflul din str Nicolae Caramffl nr 2 (parc Bordei, sector 1, conform
documentaţiei depuse (C.U. nr. a planurilor
anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notiflcării nr, emisă de Agenţia
pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de
reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma
verificării efectuate pe teren în data de 04.10.2019, s-a constatat că Iucrarea se va
executa subteran, pe o Iungime de 50m, astfel:

• din cablul existent în trotuarul sos. Nordului (Iângă parcul Herăstrău),
subtraversează str. Nicolae G. Caramfil, până Ia CF proiectată în incinta parcului
Bord ei.

• fără afectarea vegetaţiei platbandă i din parcul Bordei din vecinătatea traseului
iucrărfl.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor

minime fată de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997
Reţele edilitare subterane, Condiţii de emplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul Iucrărilor constructorul va
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor 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 al acestora, defrişarea arborilor in cauză se va efectua numai după obţinerea
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma veriflcărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

ia iI
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Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirH exemplarelor uscate şi suportarea contravalorfl
eventualelor prejudicfl produse prin prăbuşirea acestora.

Având in vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat
al execuţiei lucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială,
inclusiv plantare iarbăigazon.

Conform articolului 5, Iitera h, din Legea nr 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modif]cările şi completările
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor
verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin
betonarea platbandelorlpastilelorlalveolelorlspatiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, arŁ4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrisare sau
toaletare.

Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia
Iucrării i pentru respectarea condiţiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen đe valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
S eá• ana POPA

Întocmit:
Exp. SCA

lt 0C12013

Red:P.R./3ex.-09. 10.2019 - prezentul awz a fos poslal pe site-uI PMB
pe da(a de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

OGîjpjg

Către : SC APA NOVA SA
Str. Tunań nr. 60 A, clădirea tefan ceI Mare, eL 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şoa Electmnicä nr. 44, sector 2

Referitor la Iucrarea: Redimensionare branament de apă potabflă pentru imobUul situat
pe str Callimachi nr ‚ sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1760164/31.07.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 7590/01.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Redimensionare branament de apă potabÜă pentru imobilul situat pe
str Callimachi nr 15, sector Z conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti1

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de
ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de
04.10.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 7m, astfel:

• din conducta existentă în carosabilul str. Callimachi, perpendicular, până Ia
aproximativ 2m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii.

• !ără afectarea arborelui existent în pastilă din vecinătatea traseului Iucrării.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor

minime faţă de axul arborflor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997
Reţele edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborelui din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin
manevrarea utilajelor din dotare.

ĺn cazul în care reţeaua de branşare nu poate fl “modelată" în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborele din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat
sistemul radicular aI acestuia, defrişarea arborelui în cauză se va efectua numai după
obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia flnalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arborelui aflat în apropierea traseului
Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia.

Nr. 1760164 I 7590 I
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat
al execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveV obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Conform ar[icolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor
verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin
betonarea platbandelorĺpastilelorlalveolelorlspaUu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, arŁ4, Iit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrisare sau
toaletare.

Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia
lucrării ęi pentru respectarea condiţiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona- ‘na POPA

Întocmit:
((ş OIRECŢ(4 Exp. Roxana PARASCAo

1t 0C12Q19

Red:P.Ri3ex.-091O.2019 - prezentul av'z a fcst pastat pe site-uI PMB
pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către SC E-DISTRIBUTIE MUNTENJA SA — prin d-na

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligraflei nr. 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Alimentare cu energie electńcă prin branament electric pentru
imobilul din str. Simion Bămuţiu nr. ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1760131/31.072019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 7591/01.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Alimentare cu energie electdcă prin branament electńc pentru
imobilul din str Simion Bămuţiu nr. 11 A, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U.
nr. a planurilor anexate şi Memoriului tehnic,
Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureşti, PIan de coordonare reţele ediIitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă
comunicăm că, în urma veriflcării efectuate pe teren în data de 04.10.2019, s-a constatat
că lucrarea se va executa subteran, pe o iungime de 23m, astfel:

• din LEA JT existent în dreptul imobilului cu nr. 14 din str. Simion Bărnuţiu,
subtraversează str. Simion Bărnuţiu, continuă prin trotuarul nr. impare aI str. Simion
Bărnuţiu, până Ia limita din partea stângă a proprietăţii.

• !ără afectarea vegetaţiei existente în platbandă.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor

minime faţă de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997
Reţele edilitare subterane. Condiţii de ampiasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. ln timpul Iucrărilor constructorul va
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale in jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

Tn 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, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia fînalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

i iI
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat
aI execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială,
inclusiv plantare iarbă/gazon.

Conform articolului 5, Iítera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modiflcăriIe şi completările
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprateţele spaţiilor
verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin
betonarea platbandelorlpastilelor/alveolelor/spaţiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată
conform H.C.G.M.B. nr 304/2009, privînd NDrmele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, art4, Iit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau
toaletare.

Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia
Iucrării i pentru respectarea condiţiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simo na POPA
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krrr, ‘á PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

15. 0C12019

situat pe str. Bujorului

Nr. 176012817592/

Către : SC E-D1STRIBUTIE MUNTENIA SA - prin d-na

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligraflei nr. 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşament electńc pentru imobilul
nr. ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1760128/31.07.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 7592/01.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Branşament electdc pentru imobilul situat pe str. Bujorului nr. 20-24,
sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a
planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificărü nr. emisă
de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de coordonare reţele edilitare, aviz
de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren
în data de 04.10.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de
45m, astfel:

• din CD existentă în str. Nuferilor (drum de pământ/pietri), continuă pe partea
imobilelor cu nr. pare a str. Nuferilor, până Ia aproximativ 3m faţă de Iimita din
partea dreaptă a proprietăţii.

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament din vecinătatea traseului Iucrării.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor

minime faţă de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997
Reţele edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. În timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate f] “modelată" în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular aI acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verif]cărilor 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 contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat
aI execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modifîcare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La flnalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Conform articolului 5, Iitera h, din Legea nr 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modiflcările şi completările
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor
verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin
betonarea platbandelorĺpastilelor/alveole(or/spatiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va f] sancţionată
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, art4, IiŁb.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaletare.

Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia
Iucrării i pentru respectarea condiţiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii i este valabil
numai insoţit de avizul Ministerul Culturii ş Identităţii Naţionale.

Întocmit
Exp. Roxana PARASCA

lt 0CT2019
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‘Ł' ‘ĂŁ PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către : SC APA NOVA SA
Str. Tunań nr. 60 A, clădirea Stefan ceI Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Execuţie branament de apă potabilă Ia imobflul din str. Lipscani
nr ‚ corespondent cu str Gabro veni nr ‚ sector 3, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1760162/31.07.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 7589/01.08.2019, prín care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Execuţie branament de apă potabflă Ia imobflul din str Lipscani nr.
72-74, corespondent cu str. Gabroveni nr 35-37, sector 3", conform documentaţiei depuse
(C.U. nr. ‚ a planurilor anexate şi Memoriului tehnic,
Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu
emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în
data de 04.10.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de
3m, astfel:

• din conducta existentă în str. Gabroveni (stradă de piatră), până Ia aproximativ
2m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B.

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută uiterior emiterii prezentului
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii ęi este valabil
numai însoţit de avizul Ministerul Culturii ęi Identităţii Naţionale.
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nr. 304/2009 privind
Bucureşti, vă facem

aviz, aveţi obligaţia

starea iniţială.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1760295/7688; 1764806/9373 UCŢ2019

CĂTRE
s.c PROSPER GAZ S.R.L.

B-dul Basarabia nr. 69, B1. A 16 a, sc. 1, ap. 6, sector 2

Spre $iinţă:

- Administruţia străzilor

Str. Donmiţa Ancuţa nr. 1, sector 1
r - Adrninistraüa Domeniului Public Sector I

B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor la lzicrarea: Branşament de gaze naturale pe sźr. Ştirbei Vodă nr.
sector 1

Referitor la cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1760295/01.08.2019 i
la Direcţia de Mediu cu nr. 7688/02.08.2019, completată cu documentaţia
înregistrată la P.M.B. cu nr. 1764806/19.08.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr.
9373/20.08.2019, prin care solicitaţi avizul de speeialitate privind executarea
lucrării: „ construire branşarnent de gaze naturale pentru i,nobilul situat pe sW.
Ştirbei Vodă n,t 38, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr

din ‚ a planurilor anexate i Memoriului tehnic, Clasarea
Notiflcării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureti ş Avizele individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare), vă comunicăm
că, în urma verifkăńi efectuate pe teren în data de 25.09.2019, s-a constatat că
săpătura se execută în carosabil, la limita trotuarului care prezintă plantaţie de
aliniament, însă primul arbore al aliniamentului este situat la aproximativ 3m de
limita branamentuIui.

In timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor
minime faţă de axul arborilor de lm—I.5m, conform prevederilor SR 8591/1997
Reţele ediĺitare subterane, Condiţii de anzplasare. Menţionăm că pentru vegetaţia
existentă în vecinătatea traseului, aliniamentul învecinat branamentuIui, în timpul
lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin
menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) de 2m faţă de arbori, se vor evita
depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborelui i
rănircalruperea ramuritor acestuia prin manevrarea utilajelor din dotare.

I rb



Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al
rnateriaţului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la
condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma veriuicărilor ulterioare (24 luni de la
finalizarea Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuirea arborelui aflat în apropierea
traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarului uscat i suportarea
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuirea acestuia.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil
condiţionat aI execuţiei Iuerărilor menţionate.

Pentru orice modiflcare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitărü revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi
sancţionată conform art. 4, lit, b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind
Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se cxecută Iuerări de defrisare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

JÁtocnút
ExPe6Jţiz. Crisüna ENÁCHE
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pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1761410178341 15. OCŢ2QI9
Către : SC ENERCONSTRUCT SRL - Str. Caraiman nr 63, sector 1

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Polígraflei nr 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Alimen tare cu energie electrică a imobflului situat pe Intrarea Biaj

nr. ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată la P.M.B, cu nr 1761410106.08.2019 şi Ia Direcţia

de Mediu cu nr. 7634/07.082019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea
lucrăriL,,Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe Intrarea BIaj nr 1, sector 1",

conform documentaţiei depuse (C.U. nr a planurilor anexate şi

Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru

Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale

ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în

urma verificării efectuate pe teren in data de 08.10.2019, s-a constatat că Iucrarea se va

executa subteran, pe o Iungime de 165m, astfel:
• din PTS 1601 existent în dreptul imobilului cu nr. 63 din str. Grigore Alexandrescu,

subtraversează str. Grigore Alexandrescu, continuă prin trotuarul nr. pare al str.

Grigore Alexandrescu, apoi prin trotuarul nr impare aI str. Vasile Alecsandri, prin

trotuarul nr. impare aI str. C-tin Coadă, subtraversează str. C-tin Coadă, continuă

prin trotuarul nr. pare aI str C-tin Coadă, prin trotuarul nr. impare aI Intrării BIaj,

până Ia aproximativ 14m faţä de Iimita din partea stângă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protece a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut

avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modifîcare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia

solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrăńlor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a

spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii i este valabil

numai însoţit de avizul Ministerul Culturii i Identităţii Naţionale.

DIRECTO
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

15. OC!2w9
— solicită ridicarea

spor de putere a imobüuiui

Nr. 1762180178821

Către : SC ELECTROTEST SRL — pťîn dL
exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Alimentarea cu energie electrică şi
situat pe str. Doamnei nr. ‚ sector 3, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B, cu nr 1762180/07.08.2019 şi la

Direcţia de Mediu cu nr. 7882/08.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind

executarea Iucrării: „Alimentarea cu energie electrică şi spor de putere a imobdului situat

pe str. Doamnei nr. 21, sector 3", conform documentaţiei depuse (C.U. nr
a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.

emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de

coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor, avizul

Ministerului Culturii nr. 1292/M/18.07.2019), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate

pe teren în data de 08.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o

lungime de 30m, astťel:
• din PT1652 existent în dreptul imobilului cu nr, 19 din str Doamnei, prin

trotuarul nr. impare al str. Doamnei, până la aproximativ lOm faţă de limita din

partea dreaptă a proprietăţii.
• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
Tn urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 30412009 privind

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem

cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.
Pentru orice modificare apăwtă ulterior emiteńi prezentului aviz, aveţi obligaţia

solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, lit, b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 30412009, privind Normele de protecţie

a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau

toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate i an de Ia data emiterii.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1762163/7883/ 15. 0C12019
Către : SC ELECTROTEST SRL — prin dI. — solicită ridicarea
exemplarului de Ia regîstratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligraűei nr 4, sector 1

Referitor /a /ucrarea: Aümentarea cu energie electńcă a imobflului situat pe Drumul
Regimentului nr ‚ sector 1, Bucüreşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1762183/07.08.2019 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr. 7863/08.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea
)ucrărü: „Aümentarea cu energie e/ectrică a imobilului situat pe Drumul Regimentului nr 73, Iot
2/1/1, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. a
planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de coordonare reţele edilitare), vă
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 08.10.2019, s-a constatat că
Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 133m, astfel:

• din PTA 3129 aerian, prin trotuarul nr. impare al Drumului Regimentului,
subtraversează drumul de servitute, până Ia Iimita din partea dreaptă a Iimitei de
proprietate.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi in aliniament, există platbandă cu iarbă.
Tn urma analizării dosarului, în conformitate cu 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Conform ađicolului 5, Iitera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor
verzi". Rrin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea
platbandelorlpastilelorĺalveolelorĺspaţiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că in baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii şi este valabil

numai însoţit de avizul Administraţiei Domeniului Public sector 1.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1762076ĺ78861 15, uypy

Către : SC R&D QUALIW INSTAL GAZ SRL - prin d-na
solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligraüei nr 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe
şos. Bucureşti-Târgovişte nr ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1762076/07.08.2019 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr. 7886/08.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea
Iucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobflul situat pe şos. Bucureşti-Târgovişte nr
26, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.
a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de
reţele edilitare), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 08.102019,
s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o iungime de 5m, astfel:

• din conducta existentă în carosabilul str. Dirijorului, perpendicular, până Ia
aproximativ 15m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi in aliniament, există platbandă cu pământ.
ĺn urma analizării dosarului, în conformitate cu 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 lucrărilor menţionate.

Pentru orice modif]care apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor
verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea
platbandelorlpastilelorlalveolelor/spaţiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
conform ad. 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.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toa(etare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate i an de Ia data emiterii i este valabil

numai însotit de avizul Administraţiei Domeniului Public sector 1.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1762664179501 15. OCŢ2şg

Către : SC AVI PROD GRUP SRL — solicită ridicarea exempiarului de Ia registratura
PMB

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe şos. Chitflei
nr ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B, cu nr 1762664/07.09.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 7950/09.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe şos. ChitÜei nr.
317, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de
Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de
08.10.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de llm,
astfeL

• din conducta existentă în carosabilul şos. Chitilei, perpendicular, până Ia
aproximativ 0,3m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii.

• fără afectarea arborelui existent în platbandă de aliniament din vecinătatea
traseului Iucrărfl.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor

minime fată de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997
Reţele edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, in dreptul arborelui din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura

se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu

distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va

Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin

manevrarea utilajelor din dotare.
Tn cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" in scopul menţinerii

distanţei faţă de arborele din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat

sistemul radicular al acestuia, defrişarea arborelui în cauză se va efectua numai după

obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.
Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al

metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii

meteo nefavorabile.
Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de Ia finalizarea

lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arborelui aflat în apropierea traseului

lucrăríi, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii

eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia.

Bd. Regina Sisabeta nr. 47, d poştal 050013, sector 5, BucureşU, Románía ( I S I



Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat
aI execuţiei lucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială,
inclusiv plantare iarbă/gazon.

Conform articolului 5, Iitera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţUlor verzi din intravilanul localităţilor, cu modifîcările şi completările
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor
verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin
betonarea platbandelorlpastilelor/alveolelor/spaűu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată
conform H.C.G.M.B. nr. 30412009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, Iit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaletare.

Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia
Iucrării i pentru respectarea conđiţiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

ia ÜtT2O

Către : SC SIMCO INTERNATIONAL IMPEX SRL — prin d-na — solicită
ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: P54 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control -

Servicii Spaţii Verzi - B-dul Metalurgiei nr 12-16, Grand Arena, et. 1, sector 4

Referitor Ia Iucrarea: Alimentare cu energie electrică a fântânü arteziene situată la
intersecţia bd. Constantin Brâncoveanu cu str. Luică, sector 4, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1763151/12.08.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 8047/13.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării,,,Aflmentare cu energie electńcă a fântânü arteziene situată Ia
intersecţia bd. Constantin Brâncoveanu cu str Luică, sector 4", conform documentaţiei

depuse (C.U. nr. ‚ a planurilor anexate şi Memoriului tehnic,
Clasarea Notificării nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu
emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma veriflcării efectuate pe teren în data de
08.10.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 130m,

asťel:
• din CS exístentă în spaţiu verde bloc 11117 din str. Luică nr. 45, continuă prin

trotuarul nr impare al str. Luica, până Ia noul CS montat la intersecţia str Luică cu
bd. Constantin Brâncoveanu, conform plaurilor anexă Ia C.U. nr. 459R/1736810 din
14.06.2019.

• fără afectarea vegetaţiei existente în spaţiu verde şi a arborilor aflaţi vecinătatea
traseului Iucrării.
ln timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor

minime fată de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997
Reţele ediiitare subterane. Condiţii de ampiasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura

se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va

Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau

altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor 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 al acestora, defrişarea arborilor ?n cauză se va efectua numai după obţinerea

unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.
Vă facem cunoscut că in cazul în care este secţionat sistemul radicular al

metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii

meteo nefavorabile.

Nr. 1763151/80471
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Precjzăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
lucrărU, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicU produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat
aI execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială,
inclusiv plantare iarbălgazon.

Conform articolului 5, Iitera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor
verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin
betonarea platbandeloripastilelorlalveolelorispaţiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată
conform H.C.&MB. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, arŁ4, Iit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrisare sau
toaletare.

Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia
lucrării i pentru respectarea condiţiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

15. QC(2QgNr. 1763403/8059/

Către : SC AVI PROD GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura
PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poügraňei nr 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobiĺul situat pe sti-. Carol
Knappe nr ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1763403/12.08.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 8059/13.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobflul situat pe str Carol
Knappe nr 11, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureştí,

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de
ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de
08.10.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 8m, astfel:

• din conducta existentă în carosabilul str. Carol Knappe, perpendicular, până Ia
aproximativ 0,5m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţíe a spaţiilor verzi de pe teritoriul Munícípiului Bucureşti, vă facem
cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fÎ sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie
a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direąia de Mediu

Nr. 1763404180601 15. QGŢ2iJg

Către SC AVI PROD GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura
PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligraňei nr. 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe

str Costache Aństia nr. ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia RM.B. cu nr. 1763404/1208.2019 şi Ia

Oírecţia de Mediu cu nr. 8060/13.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind

executarea Iucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobUul situat pe str Costache
Aristia nr 22, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a pJanurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificărü nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de

ADP sector 1, avizul Ministerului Culturh nr. )‘ vă comunicăm că, in

urma veriflcării efectuate pe teren în data de 08.10.2019, s-a constatat că Iucrarea se va

executa subteran, pe o Iungime de 4m, astfel:

• din conducta existentă in carosabilul str. Costache Aristia, perpendicular, până

Ia aproximativ 4,5m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi in aliniament.
b urma analizării dosarului, in conformitate cu 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obHgaţia

solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform ar[. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie

a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau

toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR E
Simona-Ma ţ Întocmit:

*

-
5 Exp. Roxana PARASCA

i)$1,flbł

Red:P.R.ISex.-1O.1O.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
pe data de

R R'nimç Rn Iě t



l -

‘ľ,;'?

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1763406180611 ‘‘ UĽL29;9

Către : SC AVI PROD GRUP SRL — solicită ridîcarea exemplarului de Ia registratura
PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligraűei nr. 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentru
str Gen. Eremia Gńgorescu nr ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B, cu nr 1763406/1208.2019 şi Ia

Direcţia de Mediu cu nr. 8061/13.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Branşament de gaze naturale pentru imobUuI situat pe
str Gen. Eremia Grigorescu nr 20, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea
Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de
ADP sector 1, avizul Ministerului Culturii nr. 11351Z/04.07.2019), vă comunicăm că, în
urma verificării efectuate pe teren în data de 08.10.2019, s-a constatat că Iucrarea se va
executa subteran, pe o Iungime de 3,5m, astfel:

• din conducta existentă în carosabilul str Gen. Eremia Grigorescu,
perpendicular, până Ia aproximativ 0,lm faţă de Iimita din partea dreaptă a
proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
ĺn urma analizării dosarului, în conformitate cu 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 modif]care apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia

solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie

a spaţűior verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau

toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.
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Spre tiinţă:
- Administraţia străzilor

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

lrt —‚

CĂTRE
s.c AVI PROD GRUP S.R.L.

Str. Ghiocei nr. I 1, sector 2

Str. Domn iţa Áncuţa nr.1, sector I

- Administratia Domeniului Public Sector 1
B-dul Poligrajiei nr. 4, sector I

o

Referitor la lucrarea: Exündere conc/uctă gaze
Străulestż <‘subtraversaref drwn de acces ‚ sector 1,

naturałe şi branşomente pe Şos.

ł

Nr. 1763605/8112
Ji UUJ. LUIJ

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1763605/13.08.2019 i la
Direcţia de Mediu cu nr. 8112/14.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea lucrărü: „Extindere condz,ctă gaze naturale .i branşamente pe Ş'os. Străule.şti nr

115 B, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. din ‚ a

planurilor anexate i Memoriului tehnic, Clasarea Notiflcării nr, emisă de

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti i Avizele individuale ale deţinătorilor de

reţele edilitare), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de

25.09.2019, s-a constatat că săpătura se execută în carosabil neasfaltat (drum de pământ), pe

o lungime de aproximativ lSOml până în dreptul lotului 3 al proprietăţii de la numărul

cadastral 115, iar în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

In urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Norne1e de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti, vă facem

cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate, la flnalizarea lucrării având

obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.
Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia

soĺicitării revizuirii acestuia înainte de inceperea execuţiei lucrărilor.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fÎ sancţionată

conform art. 4, lit, b din Anexa I la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie

a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau

toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabililale l an de la data emiterii.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

15. 0G12019
CA TRE

s.c GINICON S.R.L. - Str. Costache Negri nr. 21, sector 5
adresă corespondenţă str. Modestiei nr.62, sector 1

Spre tiinţă:

Administratia Domeniului Public Sector 1

B-dul Poligraflei nr. 4, sector l

Referitor Ia Iucrama: Branament de gaze naturale pe strada Petru i Pavel
sector 1, Bucuresti

r
Referitor Ia cererea dvs., înregistrată ia P.M.B. cu nr. 1764178/14.08.2019 i la

Direcţia de Mediu cu nr. 8260/19.08.2019, prin care soîicitaţi avizul de specialitate

privind executarea lucrării: „Branşament gaze naturałe pentru irnobflu/ nr. 44 A str.

Petru şi Pave/, sector ] “, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.
din 27.06.2019, a planurilor a.nexate i Memoriului tehnic,

Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureti i Avizele hdividua1e emise de deţinătorii de reţele edilitare), vă comunicăm

că, în urma veriflcării efectuate pe teren în data de 25.09.2019, s-a constatat că Iucrarea

se execută pe un traseu care pleacă din carosabilul străzii Petru i Pavel, străbate

platbanda de aliniament din apropierea imobilului i continuă prin trotuarul

corespunzător numerelor pare până ia limita imobilului alimentat, fără afectarea

vegetaţiei existente în platbandă.
Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei

lucrărilor menţionate, Pentru orice modiflcarea apărută utterior emiterii prezentului

aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor

de reabilitare a reţelei de distńbuţie gaze naturale. Ła finalizarea lucrărilor aveţi

obliatia aducerii terenułui Ja starea initială. inclusiv plantarea de iarbălgazon ye zona

platbandei afectată de săpămră.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va § 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.
Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută luerări de defrisare sau

toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

15. QCT7n

__________

Spaţii Verzi

Nr. 1765736194561

Către : SC Best Electroproiect S.R.L. — solicită ridicarea exemplarului de Ia
registratura PMB
pentru SC E-Distńbuţie Muntenia SA

Spre ştiinţă: P55 — Direcţia Generală Operaţiuni - Serviciul Administrare
şi Parcuri - Str, Fabrica de Chibńtuń nr. 9-11, sector 5

Referitor la lucrarea: Branşament electric pentru imobiluI situat pe str Dr. constantin
Severeanu nr ‚ sector 5, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1765736/21.08.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 9456/22.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Branşament electric pentru imobflul situat pe str, Dr constantin
Severeanu nr 4, sector 5", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu favorabil
emis de ADP sector 5), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de
27.08.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 2m, asťel:

• din cablul existent în trotuarul str. Dr. Constantin Severeanu, perpendicular,
până Ia Iimita din partea dreaptă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
Tn urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B.

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterfl prezentului
— solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia ađucerii terenului Ia
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii ęi este valabil
numai însoţit de avizul Ministerul Culturii i Identităţii Naţionale.

DIRECTOR E)Ęľflţ.
Simona-Mari41POPń
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către: S,C BEP LIGHTENERGYS.R.L
Solicită ridicarea exemplaruIui de Ia registratură

Spre ştiinţă:
• Administraţia străzilor

Str. Domniţa Ancua nr. 1, sector 1
• Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6

Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6

Referitor Ia Iucrarea: Alimentare cu energie electńcă a imobiĺului situat în Bd. Iuĺiu
Maniu 5t1.c

Referitor Ia cererea dvs., mnregistrată Ia P.M.B, cu nr 1766483/23.08.2019 şi Ia

Direcţia de Mediu cu nr. 9570/26.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate
privind executarea Iucrărfl: „Aflmentare cu energie electricä a imobilului situat în Bd.
Iuliu Maniu nr 220", conform documentaţieí depuse (C.U. nr. din

01.07.2018, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea NotiflcărU

nr. /19.07.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de
coordonare reţele edilitare / Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele

edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 6,), vă comunicăm că, in urma verificării

efectuate pe teren în data de 09.10.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa, pe o

Iungime de 385m, astfel:

• Branament electric din PT3308 situat intre blocul C de pe bd. Iuliu Maniu nr.188 i

blocul 312 situat pe strada Apele VII, Iucrarea străbate carosabilul pănă în

bulevardul Iuliu Maniu, pe partea numerelor pare1 străbate strada Mărgelelor

continuând pe partea numerelor pare a bd. Iuliu Maniu până în proximitatea

spaţhlor comerciale aflate Ia numărului 220.

• Între blocul C situat Ia nr. 188 i C1 situat Ia nr. 190, ambele aflate pe bd. Iuliu

Maniu, s-a constatat existenţa unui arbore (Acer) plantat într-o alveolă. De

asemenea pe partea numerelor pare a bulevarduiui, pe tot parcursul traseului

Iucrărü există arbori plantaţi in alveole.
În timpul executăríi acestei Iucrări aveti obligatia respectării distantelor minime

fată de axul arborilor de lm—1.5m. conform prevederilor SR 8591/1997 Retele edilitare

subterane. Conditü de amplasare.

Nr. 1766463195701 Ut,I.LVN
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Menţionăm faptul că1 în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrărfl, săpătura

se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu

distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. În timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fĺ “modelată» in scopul menţinerii
distanţei faţă de arborU din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular aI acestora1 defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul in care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia flnalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori af]aţi în apropierea traseului
Iucrărü, veţi avea obligaţia inlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat
aI execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia ađucerii terenului Ia starea iniţială,
inclusiv plantare iarbălgazon.

Conform articolului 5, Iitera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţülor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare ‚pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi
persoanele juriđice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor
verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verđe prin
betonarea platbandelorlpastilelorlalveolelorlspaţiu verde.

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
teritoriul Municipiului Bucureşti, art4, Iitb.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaletare.

Beneficiarul, respectiv executantul IucrăŔi, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării
i pentru respectarea condiţiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an đe Ia data emiterii.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

IE OC(20;g
Către : SC FAVEO CONSULTING SRL
Prelungirea Ghencea nr 25, cam. 8-10, sector 6

Spre ştiinţă: PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Pubiic
Intrarea Odobesti nr. 5-7, sector 3

Referitor Ia Iucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor natumíe i branamente pe
intr Anestinelor nr ‚ sector 3, Bucureşii

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată ia P.M.B. cu nr. 1768437/30.08.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 9874/02.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specíalitate privind
executarea iucrării: „Extindere reţea de distdbuţie a gazelor naturale $ branamente pe
intr Anestinelor sector 3", conform documentaţiei depuse (C.U. nr

a pianurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediuiui Bucureşti, PIan de

coordonare reţele edilitare, Avizeleiacorduriie individuale aie deţinătorilor de reţele
ediiitare, aviz de traseu emis de PS 3), vă comunicăm că, în urma veriflcării efectuate pe
teren în data de 17.09.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o
Iungime de 7,5m, astfel:

• din conducta existentă în carosabilul Intrării Anestinelor, În dreptul imobilului cu
nr. 4, până în dreptui imobilului branat.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normeie de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem
cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obiigaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţiaiă.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de speciaiitate va fi sancţionată

conform ań. 4, iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabiiitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXEĘJtĄ
Simona-MariaŁ4l3'OPA %.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Meďu

15. flyT 7:113

Către SC DSF PROJECT RETELE SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia
regîstratura PMB

Spre ştiinţă: PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public
Intrarea Odobe$i nr. 5-7 soctor 3

Referitor Ia Iucrarea: Extindere reţea de distäbuţie a gazelor naturale şi bran.şamente pe
Drumul Gura Siriului (subtraversare), str. PotauIui nr. şi proprietăţi particulare,
sector 3, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1769053/02.09.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr 9910/03.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Extindere reţea de distńbuţie a gazelor naturale i branşamente pe
Dmmuĺ Gura Sińului (subtraversare), str. Poştaşului i proprietăţi particulare, sector 3",
conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a planurilor
anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia
pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile
individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de PS 3), vă
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 08.10.2019, s-a constatat
că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 312,5m, astfel:

• din conducta existentă între terenurile cu nr. cadastrale IE 232358 i )E 229641
(drum de servitute), subtraversează Drumul Gura Siriului, continuă prin
carosabilul str. PotauIui pe partea imobilelor cu nr impare, până Ia
aproximativ 28m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizării dosarului, în conformitate cu 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.
‘

DIRECTOR ĘCUĘi.P%
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

ücr2
Către E-Distributie Muntenîa S.A
Solicuă rŕdicarea exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştUnţă:
• Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1

• PSS — Direcţia Generală Operaţiuni - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi
Parcuri
Str Fabrica de Chibrituri nr 9-11, sector 5

Referitor Ia Iucrarea: Alimentare cu energie electrică a ŕmobiIuIui situat pe strada Grapei
i sector 5, Bucureti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1769967/04.09.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 9990/05.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Alimentare cu energie electrică a imobUului situat pe strada Grapei nr
12, sector 5, Bucurestr, conform documentatiei depuse (C.U. nr. din
01.07.2019, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.

‘22.07.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Pian de
coordonare reţele edilitare / Avizeie/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele
ediiitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucureti), vă comunicăm că, în
urma veriflcării efectuate pe teren in data de 20.09.2019, s-a constatat că Iucrarea se va
executa pe o Iungime de 200m, astfel:

- Din PT 2284 situat pe Intrarea Ciuboţica Cucului, in apropierea nr. 17, străbate
trotuarul numerelor pare, traversează carosabilul Străzii Ciuboţica Cucului, continuă prin
trotuarul numerelor pare până ia imobilul aflat pe strada Grapei nr. 12

Tn dreptul imobilului situat Ia nr. 15 pe Strada Ciuboţica Cucului se află un arbore
Iipit de gardul proprietăţii, pe domeniui public.

Tn timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime
faţă de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 ReţeIe edilitare
subterane. Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptui arborilor din vecinătatea traseului Iucrăńi, săpătura
se va executa manual sau utilizănd o tehnologie adaptată condiţüior din teren care să nu
distrugă sistemui radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va

Nr. 1769967199901
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Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau

altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin

manevrarea utilajelor din dotare.
În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" in scopul menţinerii

distanţei faţă de arborU din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemu

radicular aI acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea

unui aviz de specialitate emis in baza unei solicităń punctuale.
Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI

metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii

meteo nefavorabile.
Precizăm că în cazul in care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de Ia finalizarea

Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşírea unor arbori aflaţi în apropíerea traseului

Iucrărü, vei avea obligaţia înlocuirü exemplarelor uscate şĎ supodarea contravalorii

eventualelor prejudicfl produse prin prăbuşirea acestora.
Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat

al execuţiei Iucrărilor menUonate.
Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială,

inclusiv plantare iarbălgazon.
Conform articolului 5, Iitera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modiflcările şi completările

ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor
verzľ', Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin
betonarea platbandeIorIpastileIorIalveoIeIorIspaiu verde.

Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.C.GMB. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Munickpiului Sucureşti, art4, IiLb.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaletare.

Beneflciarul, respectiv executantul Iucrărĺi, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării
şi pentru respectarea condiţiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DÎRECTOR EXECUTJV,
Simana-Mariana POPA
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

5. ÜCŢ 20/9
Către : SC ENERGCONSTRUCT SRL
Caĺea Floreasca nr 141-143, et. 3, Sector 1

Spre ştiinţă: Ađministraţia străzilor
Str Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1

ADP Sector 1
B-dui Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Aĺimentare cu energie electricä a imobflului situat pe str. Visarion
sector 1, Bucureti

Referitor ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1775621/24.09.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 10869/25.09.2019, prin care solicitaţi avizui de specialitate privind
executarea Iucrării: ‚Alimentare cu energie electdcă a imobiiului situat pe str. Visarion nr
8, sector 1, 8ucuretľ conform documentaţiei depuse (C.U. nr. . din
05.08.2019, a planuhlor anexate şí Memorĺului tehnic, Clasarea Notificării nr.

21.08.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucure$i,/
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele ediiitare, aviz de traseu emis de
AOP sector 1 i Administraţia Străzilor Bucuresti, avizul Ministerului Culturii nr.
- 12.02.2019), vă comunicăm că, în urma veriflcărfl efectuate pe teren în data de
09.10.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 165m,
astfel:

• Din PTS 732 amplasat pe trotuarul numerelor pare din Piaţa Romană (Cladirea
r ASE) se subtraversează str. Căderea Bastiliei ş continuă prin trotuarul numerelor

pare a bd. Lascăr Catargiu, până Ia firida amplasată Ia imobilul cu numărul 8 de pe
str. Visarion.

• Pe bulevardul Lascăr Catargiu, pe partea numerelor pare, există aliniament de
aprox, 1,5 m Iăţime, în care sunt plantaţi arbori.

Tn timpul executării acestei Iucrări aveti obligatia respectării distantelor minime
fată de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Retele edilitare
subterane. Conditü de amnlasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseuiui Iucrărü, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrăriior constructorui va
Iua măsuri de protejare a materiaiului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
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altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor 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 secFonat sistemul
radicular aI acestora, defńşarea arbohlor în cauză se va efectua numai după obţinerea
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că in cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metadalului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că in cazul în care in urma veriflcărilor ulterioare (24 Iuni de Ia flnalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
Iucrărfl, veţi avea obligaţia înlocuiríí exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicfl produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat
aI execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte đe inceperea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială,
inclusiv plantare iarbălgazon.

Conform articolului 5, Iitera h, din Legea nr 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor
verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verđe prin
betonarea platbandelorlpastilelorlalveolelorlspaUu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată
conform H.C.GMB. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti1 art.4, Iit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări đe defrişare sau
toaletare.

Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrărü
i pentru respectarea condiţfllor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DiRECTOR EXECUTIV,
Simo ana POPA
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

15. üCr 2019
Către : S. C. ELTEO CONSTRUCT S.R.L
Str. Voroneţ nr. 12, bloc D7 scara 1, EL 4, ap. 12, Sector 3, Bucureti

Spre ştiinţă: ADP Sector 1
B-dul Poĺigrafiei nr 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branament apă i racord canalizare pentru imobilui situat în
strada Aiud ‚ sector 1, Bucuresti

c

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1775651/24.09.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 10872/25.09.2019, prin care soiicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „ Branament apă i racord canalizare pentru imobflui situat în strada
Aiud nr 77, sector 1, Bucureti “, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

—— i din 27.06.2019, a pianurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea
Notificărfl nr. ‘/12.08.2O19 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti/
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de
avizul favorabil emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, in urma verificării efectuate pe
teren în data de 10.10.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa astfei:

• BranamentuI de apă va avea diamnetrul Dn 30 mm, cu o Iungime de lOm i se va
racorda Ia conducta publică de apă potabilă existentă pe strada Aiud, conductă ce
trece prin dreptui imobilului situat ia nr. 77.

• Racordul de canalizare va avea o Iungime de 9m i va colecta I evacua apele
uzuale în reţeaua publică de canalizare menajeră existentă pe strada Aiud.

În dreptui imobilului situat pe str. Aiud nr.77 există o platbandă cu vegetaţie (iarbă)
cu Iaţimea de aprox. lm, alipita de trotuar, i un arbore iipit de gardul proprietăţii, aflat Ia
cca, 4 m de Iimita din dreapta.

În timpul executărU acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime
faţă de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane. Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptui că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului iucrădi, săpătura
se va executa manual sau utilizánd o tehnoiogie adaptată condiţiiior din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialuiui dendrologic. Tn timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialuiui dendrologic, se va evita depunerea pământului sau

Nr. 17756Ç1 I 10872 I
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altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

în cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" în scopul menţinerii

dístanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul

radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea

unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.
Vă facem cunoscut că in cazul în care este secţionat sistemul radicular al

metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii

meteD nefavorabile.
Precizăm că în cazul în care în urma veriflcărilor ulterioare (24 luni de Ia finalizarea

lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi in apropierea traseului

lucrărU, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorU

eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat

aI execuţiei Iucrărilor menţionate.
Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.
La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială,

inclusiv plantare iarbă/gazon.
Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţHlor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi

persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor

verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verđe prin

betonarea platbandelor/pastilelorlalveolelorĺspaţiu verde.

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

teritoriul Municipiului Bucureşti, arL4, litb.
Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de đefrişare sau

toaletare.
Beneficiawl, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării

i pentru respectarea condiţiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.
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1j' PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

15, 0C12013

Către SC Best Electroproiect &R.L. — solicită ridicarea exemplarului de Ia
registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 1
B-dul Pohgraüei nr 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: „Bransament &ectric subteran pentru racordare Ia reţeaua
electricä de distribuţie a Iocuinţeŕ din Municipiul Bucuret Sector 1, Drumul
Regimentului ľ'

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1778261/01.10.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 11139/02.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrăríi: „Bransament electric subteran pentru racordare Ia reţeaua electrică de
distribuţie a Iocuinţei din Municipiul Bucureti, Sector 1, Drumul Regimentului nr. 38-42",
conform documentaţiei depuse (C.U. nr. din 09.08.2019, a
planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notiflcării nr. 09.2019 emisă
de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale
deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1). vă comunicăm că1 în
urma veriflcărU efectuate pe teren în data de OQAO.2019, s-a constatat că Iucrarea se va
executa subteran, pe o Iungime de 46m, astfel:

• Din postul de transformare 3148 amplasat pe Drumul Regimentului in trotuarul
numerelor pare, traseul continuă până în dreptu imobiuui situat în Drumu
Regimentului nr. 38-42, Ia Iimita din stânga a proprietăţii.

Pe traseul Iucrărilor sau în vecinătatea acestuia nu există spaţii verzi, arbori sau
arbuti, regăsindu-se doar vegetaţie spontană.

În urma analizării dosarului, in conformitate cu 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirü acestuia înainte de inceperea execuţiei Iucrărilor,

La flnalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia ađucerii terenului la starea iniţială1
inclusiv plantare iarbălgazon.

Este interzisă reducerea suprafeţelor đe spaţiu verde prin betonarea
platbanđelorlpastilelorlalveolelorlsuprafeţelor đe spaţiu verde.

Bd. Regiia EISabeIa nr. 47. cod poştaIOSOOl3. sed&5, Bucureşti, Româa

TeI: 021.305 5500
htlp:/NNAW.pmb.m
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Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de spectalitate va f] sancţionată
conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

DIRECTIA \\
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Meďu

15. ocT2l

Către: S.C PROSPER GAZ S.R.L
Bd. Basarabia nr. 69, bL A16a, sa 1, ap.6

Spre ştiinţă: ADP Sector 1
B-dul Poligraűei nr. 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Racord de gaze naturale pentru imobilul situat în Drumul
Lăpu Sector 1

Referitor Ia cererea dvs., inregistrată Ia P.M.B, cu nr 1778357/01.10.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 11145/02.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate
privind executarea Iucrării: „ Racord de gaze naturale pentru imobflul situat în Drumul
Lăpu nr. 121, Sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

din 26.07.2019, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic,
Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de
ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma veńficării efectuate pe teren în data de
09.10.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, astfel:

• realizare branament de gaze naturale nou, individual din PE 100 SDR 11,
cu Iungimea de 3m i a postului de reglare-măsurare aferent. BranamentuI
de gaze propus va fi racordat Ia conducta de gaze existentă în Drumul
Lăpus nrl2l.
Pe traseul Iucrărilor sau în vecinătatea acestuia nu există spaţii verzi, arbori
sau arbusti.

Tn urma analizării dosarului, în conformitate cu 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitărü revizuirU acestuia înainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială,
inclusiv plantare iarbălgazon.

Nr. 17783571i11461
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Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea

platbandelorlpastilelorlaiveolelorĺsuprafeţelor de spaţiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de speciafltate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie

a spaţiilor verzi de pe teritoriul Munícipiului Bucureşti.

MenŞonăm că in baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau

toaletare.
Prezentul aviz are termen de vaJabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1764570193771
18, 9Cr 2O

Către : SC APA NOVA SA
Str. Tunań nr 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicä nr 44, sector 2

Referitor Ia lucrarea: Separarea consumului de apă potabilă pentru imobilul din Aleea
Sinaia nr ‚ sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1764570/19.08.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 9377/20.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Separarea consumului de apă potabilă pentru imobilul din Aleea
Sinaia nr 2, bL 81, sc. 2, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de
ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de
11.10.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 5m, astfel:

• din conducta existentă în carosabilul Aleii Sinaia, perpendicular, până Ia
aproximativ 6,5m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii.

• fără afectarea vegetaţiei existente în spaţiu verde bloc din vecinătatea traseului
Iucrării.
In timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor

minime faţă de axul arborilor de lm—1.Sm, conform prevederilor SR 8591/1997
Reţele edifltare subterane. Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. În timpul Iucrărilor constructorul va
Iua Măsuri de protéjare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor 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, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Bd. Regina EBsabeta nr 47, cod pcaI 050013, sedor 5, Bucureşb, Románia I



Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat
aI execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărutâ ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului ?nainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială,
inclusiv plantare iarbă/gazon.

Conform articolului 5, Iitera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fîzice şi
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor
verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin
betonarea pIatbandeIorIpastiIeIor/aIveoIeIorIspaiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţUlor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, ht.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaletare.

Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia
Iucrării i pentru respectarea condiţiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECŢOW UTIV,
Sim%na-Miłfană. OPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către : SCANTOPRESTACTJVSRL
Bd. Ghencea nr 24, bL C8BB, pader sector 6

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1
PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public
Intrarea Odobesti nr. 5-7, sector 3

Referitor Ia Iucrarea: Lucrare structurală de interconectare pentru optimizarea
funcţionalităţü sistemului MP pe str. Câmpia LibertăţiĄ str Liviu Rebreanu, Drumul
Murgului, alei i spaţii verzi aferente, cu conducte şi instalaţü de racordare din PE 100
SRD 11, sector 2 i 3, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1765666/21.08.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr 9449/22.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării. „Lucrare structurală de interconectare pentru optimizarea
funcţionalită ţii sistemului MP pe str. Câmpia Libertăţii, str Liviu Rebreanu, Drumul
Murgului, aIei I spaţii verzi aferente, cu conducte şi instala ţii de racordare din PE 100
SRD 11, sector 2 si 3", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notiflcării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de

coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor i PS 3), vă
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 11.10.2019, s-a constatat
că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 2036m, astťel:

• din bd. Camil Ressu (subtraversare), prin Drumul Murgului, str. Liviu Rebreanu,
str. Câmpia Libeńăţii, str. Baba Novac (subtraversare), bd. Basarabia

r (subtraversare parţială), alei si spaţii verzi ale blocurilor 55, 55A, 54A, 54, 51, 51B,
imobilul cu nr. 9 din str. Liviu Rebreanu.

• conducta Dn 200 MP se va cupla Ia conducta MP PE Dn 200mm existentă pe
bd. Camil Ressu — PC 1 (în dreptul imobiluiui cu nr, 16 din bd. Camil Ressu) i Ia
conducta MP PE Dn 200mm existentă pe bd. Basarabia — PC 2 (intersecţia cu
str. Câmpia Llbertăţii).

• se vor monta vane de sectorizare.
• fără afectarea vegetaţiei existente în spaţiile verzi aferente ale blocurilor şi a

arborilor aflaţi în platbandă i auniament aferenţi trotuarelor traseului.
Având în vedere că noua conductă este din polietilenă se pot respecta

prevederilor SR 8591/1997 Reţeie edilitare subterane, Condiţii de amplasare i
anume că în timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor
minime faţă de axul arborilor de lm—1.5m.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura
se va executa manual sau utiiizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. În timpul Iucrărilor constructorul va

ití żI
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lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau

altor materiale in jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor 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 al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea

unui aviz de specialitate emis în baza unei soflcitări punctuale.
Vă facem cunoscut că în cazul in care este secţionat sistemul radicular aI

metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de la finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
IucrărU, veţi avea obligaţia înlocuirfl exemplarelor uscate şi suportarea contravalorfl
eventualelor prejudicfl produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat
aI execuţiei lucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială,
inclusiv plantare iarbălgazon.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modiflcările şi completările
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor
verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin
betonarea platbandelor/pastilelorlalveolelorlspaUu verđe.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată
conform H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, art4, Iit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaletare.

Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia
Iucrării i pentru respectarea condiţiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRE - kEĘCUTIV,
Sim pL,ygia° OPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către : SC ARCHIBO CONSULTING SRL — prin dL — solicită ridicarea
exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1
PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public
Intrarea Qdobesti nr. 5-7, sector 3

Referitor Ia Iucrarea: Devierea reţelei publice de apă potabflă în vederea eliberării
amplasamentului imobilului situat pe str Postăvarul nr ‚ sector 3, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1765702/21.08.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 9451/22.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Devierea reţelei publice de apă potabflă în vederea eliberării
amplasamentului imobflului situat pe str Postăvarul nr. 13, sector 3", conform
documentaţiei depuse (C.U. nr a planurilor anexate şi
Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele
edilitare, aviz de traseu emis de PS 3), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe
teren în data de 11.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o
Iungime de lOOm, astfel:

• din conducta existentă în spaţiu verde bloc E 50 din str. Postăvarului nr. 11, prin
trotuarul si carosabilul str. Postăvarului, prin carosabilul str. Codrii Neamţului, până
in părculeţul/spaţiu verde bloc 8 din Aleea Tudor Ion nr. 1.

• fără afectarea vegetaţiei existente în spaţiile verzi aferente blocurilor şi a arborilor
aflaV în alinaiment.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor

minime faţă de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997
Reţele edilitare subterane, condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor 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 al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.
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Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea

Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorfl

eventualelor prejudicfl produse prin prăbuşirea acestora.
Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condibonat

al execuţiei Iucrărilor menţionate.
Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi

obligaţia solicitării revizuirii avizuiui înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.
La flnalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială,

inclusiv plantare iarbă/gazon.
Conform articolului 5, Iitera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modif]cările şi completările
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor
verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin
betonarea pIatbandelorIpastiIeIorIaIveoIeIorIspaiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată
conform H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, arŁ4, IiLb.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau
toaletare.

Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia
lucrării i pentru respectarea condiţiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii i este valabil
numai insoţit de avizul Administraţiei Străzilor Bucureşti.

- r Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1766749196271 19, 0C[2019
Către: CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2
ADMINIS TRA TIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR
oseaua Electronicü nr 44, sector 2, E-mail:oftić&@adp2-bucuresttro

Spre ştűnţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr 44, sector 2

Referitor (a lucrarea: „Racordare (a reţeaua e(ectricä pentru Parcul Rodica, Str Ziduri intre Vii
sector 2

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia RM.B. cu nr. 1766749 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr 9627/27.08.2019, prin care solicitaţi avizui de speciahtate privind executarea
Iucrării:Racordare Ia reţeaua electrică pentru Parcul Rodica, Str Ziduri între Vii nr 90-92,
sector Z, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. a planurilor
anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea NotiflcărU nr, emisă de Agenţia
pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuaie ale deţinătoŔlor de
reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 2, avizul Ministerului Culturii nr.

)‘ vă comunicăm că, în urma verif]cării efectuate pe teren in data de
11.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 24Dm,
astfel:

• Din trotuarul str, Ziduri între Vü, viz-a-viz de nr68, prin trotuarul nr. impare, până
în parcul Rodica, Ia o distanţă de aproximativ 1,5 faţă de Iimita gardului.

• În vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
• La Iimita parcului se află 2 exemplare arbori.
Menţionăm faptul că, în 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 al materialului dendrologic. in timpul lucrărilor constructorul va

r Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

În urma analizării dosaruiui, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiiior verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem
cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obiigaţia
solicitării revizuirii acestuia inainte de inceperea execuţiei lucrărilor.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii i ldentităţii
Naţionale.

Bd. Rciia EIabeta nr. 47. cod poştal 050013. sector 5. Bucumşli. Romáia
TeI: 02130555.00
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Nerespectarea celor menţionate În prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie

a spaţHlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau

toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Si pMariana POPA

Íntocmit:
Exp. Anca Alexandru
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

18. ULLLIJĘ

Către : SC EL-MONT SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1
ADP Sector 1 - B-dul Poligraüei nr 4, sector 1

Referitor la Iucrarea: Extindere reţea electrică pentru alimentare cu energie electrică a
imobiluluî cu adresa str. Arh. Ion Mincu nr 3, sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1767130/27.08.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 9687/28.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Extindere reţea electńcă pentru alimentare cu energie e!ectrică a
imobilului cu adresa str Arh. Ion Mincu nr 3, sector 1", conform documentaţiei depuse
(C.U. nr. ‚ a planurilor anexate şi Memoriului tehnic,
Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu
emis de Administraţia Străzilor i ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării
efectuate pe teren în data de 11.10.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa
subteran, pe o Iungime de 160m, astťel:

• din cablul existent în trotuarul nr. pare aI str. Maior Alexandru Câmpeanu,
subtraversează bd. Ion Mihalache, continuă prin trotuarul din spaţiu dintre bd. Ion
Mihalache i str. Clucerului, subtraversează str. Clucerului, continuă prin trotuarul
nr. impare aI str Arh. Ion Mincu, până Ia Iimita din par[ea dreaptă a proprietăţii.

• !ără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor

minime faţă de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997
Reţele edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologĹc. In timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor 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, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul in care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

‚g
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Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Avánd în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat
aI execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţía ađucerii terenului Ia starea iniţială.
Conform articolului 5, Iitera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanui Iocalităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare „pentru protecţía şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi
persoanele juridice au următoarele obligaţii; să nu diminueze suprafeţele spaţiilor
verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin
betonarea platbandelorlpastilelor/alveolelor/spaţiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de speciaiitate, va fi sancţionată
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţUlor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, ań.4, IiŁb.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaletare.

Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia
Iucrării ęi pentru respectarea condiţiilor đin aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

!ntocmit:
Exp. Roxana PARASCA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1767354196881

Către : SC FAVEO CONSULTING SRL
Prelungirea Ghencea nr. 25, cam, 8 i 10, sector 6

Spre ştiinţă: PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public
íntrarea Odobe$i nr. 5-7, sector 3

Referitor Ia Iucrarea: Extindere reţea de distńbuţie a gazelor naturale .şi branamente pe
dmmul de acces fără denumire din prelungirea str Mămlui, parale! cu JiniiIe CF (IE
206927), pe str Mărului pentru imobilul cu nr şÍ pe dmmuí de senńtute cu IE
210971, sector 3, Bucureşü

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1767354127.08.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 9688/28.08.2019, prin care soiicitaţi avizui de specialitate privind
executarea lucrării. „Extindere reţea de distńbuţie a gaz&or naturale i branamente pe
drumul de acces fără denumire din prelungirea str Mărului, paralel cu IiniUe CF (IE
206927), pe str Măwlui i pe drumul de servitute cu IE 210971, sector 3", conform
documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a planuriIor anexate şi
Memoriului tehnic1 Ciasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bucureşti, Pian de coordonare reţele ediiitare, Avizele/acordurile
individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de PS 3), vă
comunicăm căT în urma verificării efectuate pe teren în data de 11.10.2019, s-a constatat
că ucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 1 16m, astĺel:

• din conducta existentă în carosabiiui str. Mărului, prin carosabilul str. Mărului pe
partea imobilelor cu nr. impare, prin drumul de servitute (drum de pământ), până
ia aproximativ lOm faţă de iimita din partea dreaptă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aiiniament, există vegetaţie spontană.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia

solicitărfl revizuirii acestuia înainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

La flnalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau
toaletare.

Prezentui aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTORŞJĘCUTIV,
Simonát*#É»OPA

(6 mĺj
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

i& 0C12019

Către SC AVI PROD GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura
PMB

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobUul situat pe Calea
Griviţei nr. ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1767577/27.08.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr 9693/28.08.2019, prin care soticitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării Branşament de gaze naturale pentru imobi/uI situat pe Calea Griviţei
nr. 459, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de
Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de
11.10.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 6m, astfel:

• din conducta existentă în carosabilul Căii Griviţei, perpendicular, până Ia
aproximativ 3,5m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizării dosarului, în conformitate cu 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 łucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrisare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR F$E6L4ŢJY,
Simona-Mfana p&p

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

V
1'

Red:P.RJ3ex.-14.lO2019 - prezentul aviz a fost postat pe siie-uI PMB
pe datt

4,

Nr. 1767577/9693/

Bd. Regrna Elisabeta nr. 47. wd oostal 050013. sedor 5. Buairesti. Románia Ik*"%k i il



o
o



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către : SC INS TANT CONSTRUCT COMPANY SA
Bd. Mărăeti nr 28, bL 1, sc. 1, eĹ 2, ap. 7, sector 4

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1

Referitor ĺa iucrarea: Extindere reţea de distribąie a gazelor naturale i branamente pe
Splaiul Unŕrii nr ‚ proprietate particulară, sector 3, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1767818/28.082019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 9753/29.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Extindere reţea de distäbuţie a gazelor naturale i brnnamente pe
Splaiul Unirii, proprietate padiculară, sector 3", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea
Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti1
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de
Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de
11.10.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 34m,
astfel:

• din conducta existentă în carosabilul Splaiului Unirii Ia intersecţie cu str.
Tăbăcarilor, prin carosabilul Splaiului Unirfl, până Ia aproximativ 0,Sm faţă de Iimita
din partea stângă a proprietăţii.

• !ără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor

minime fată de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997
Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurui trunchiului arborilor şi rănirealruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “mođelată' în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular aI acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Nr. 1767818197631 18. OCI2Đ1
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Având in vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat
aI execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrăriior.

La fînalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Conform ar[icolului 5, Iitera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor
verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin
betonarea platbandelorlpastilelorlalveolelor/spaţiu verđe.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti1 art.4, Iit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări đe defrisare sau
toaletare.

Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia
Iucrării i pentru respectarea condiţiilor đin aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

f

Red:P.R.I3ex.-14.1O2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

1B.ocŢze19

Către : SC AVI PROD GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura
PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poĺigraflei nr. 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobUul situat pe str. Emanoil
Porumbam nr. ‚ sector 1, Bucure$i

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1767993/28.09.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr 9755/29.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Branşament de gaze naturale pentru imobflul situat pe str EmanoU
Porumbaru nr. 78, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de
ADP sector 1, avizul Ministerului Culturii nr. 1161/Z/09.07.2019), vă comunicăm că, in
urma verificării efectuate pe teren în data de 11.10.2019, s-a constatat că Iucrarea se va
executa subteran, pe o lungime de 9m, astfel:

• din conducta existentă în carosabilul str. Emanoil Porumbaru, perpendicular,
până Ia aproximativ 0,lm faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
În urma analizării dosarului, în conformitate cu 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-M riSĘCDA

z7.' °- . !ntocmit:

$j1naARASCA

RetP.R.i3ex.-14.lOi&lś -rezenluI aviz a fost postat pe site-uI PMD
• pe data p

Nr. 1767993/9755!
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

QCT2
Către DI. — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electmnicii nr 44, sector 2

Referitor Ia Iucrarea: Alimentare cu energie electdcă a imobUului nr. din
str. Austrului, sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B, cu nr 1632854/12.06.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 5028/13.06.2018, completată cu documentaţia înregistrată Ia
P.M.B. cu nr. 1767999/28.08.2019 şi Ia Direcţía de Mediu cu nr. 9764/29.08.2019, prin
care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării: Alimentare cu energie
eţectńcă a imobfluiui nr din str Austwlui, sector 2, conform documentaţiei depuse
(C.U. nr. CU nr. cu prelungirea valabilităţii până Ia data de

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de
ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de
11.10.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 2m, asťel:

• din cablul existent în carosabilul str. Austrului, perpendicular, până Ia Iimita din
partea dreaptă a prophetăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi În aliniament.
In urma analizării dosarului, în conformitate cu 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fl sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTO UTIV,
Simona Ao

Intocmit:

0'
Red:PRJ3ex.-141O2019 - prezentul aviz a fDst posiat pe site-uI PMB

pe daia đe 4'

ia
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către : SC GRID SITAL SRL
Str Steluţei nr 11, sector 1

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligraflei nr 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobflul situat pe
str. Episcopul Vulcan nr ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1768339/29.08.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 9835/30.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea lucrării: „Branşament de gaze naturale pentru imobflul situat pe str Episcopul
Vulcan nr 7, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notiflcării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de
ADP sector 1, avizul Ministerului Culturii nr. )‘ vă comunicăm că, în
urma veriflcării efectuate pe teren în data de 11.10.2019, s-a constatat că Iucrarea se va
executa subteran, pe o Iungime de 9m, astfel:

• din conducta existentă în carosabilul str. Episcopul Vulcan, perpendicular, până Ia
aproximativ 0,5m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii.

• fără afectarea vegetaţiei existente în pltbandă.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor

minime fată de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997
Reţele edilitare subterane. Condîţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

Tn 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, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

‚JM

Nr. 1768339/9835! i& OCŢ2Qq
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Avânđ în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil conđitionat

aI execuţiei Iucrărilor menţionate.
Pentru orice modifîcare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveV obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Conform articolului 5, Iitera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor
verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin
betonarea pIatbandeIor/pastiIeIorĺalveoIeIor/spaiu verde.

Nerespectarea ce(or menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau
toaletare.

Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia
Iucrării ęi pentru respectarea condiţiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

!ntocmit:
Exp. Roxana PARASCA

15. DCTZOşg

Red:PR.i3ex.-14.lO.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
pe dala de
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«r,' PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

á n

Nr. 1769171 199541 ‘“ą'I LUIH

Către : SC FAVEO CONSULTING SRL
Prelungirea Ghencea nr 25, cam, 8 $ 10, sector 6

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobflul
Călărasi nr ‚ sector 3, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată ia P.M.B. cu nr 1769171/03.09.2019 şi la Direcţia
de Mediu cu nr. 9954/04.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea
Iucrării: „Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe Calea Căiăra$ nr 142, parter,
ap. 1, sector 3', conform documentaUei depuse (C.U. nr. ‚ a
planurilor anexate şi Memoriuiui tehnic1 Clasarea Notificării nr emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti1 Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de
reţele edilitare aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma
verificării efectuate pe teren în data de 11.10.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa
subteran, pe o Iungime de 5m, astfel:

• din conducta existentă în carosabilul Căii Căiărai, perpendicular, până la
aproximativ lOm faţă de Iimita din partea stängă a proprietăţii.

• În vecinătate nu există arbori plantaţi în aiiniament, există o pastilă cu iarbă.
In urma anaiizării dosaruiui, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiuiui Bucureşti, vă facem cunoscut
avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
soiicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţiaiă, inclusiv
plantare iarbălgazon.

Conform adicolului 5, Iitera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modif]cările şi completările
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi
persoaneie juridice au următoarele obiigaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor
verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţeior de spaţiu verde prin betonarea
platbandelorlpastiielorlalveolelorispaţiu verde.

Nerespectarea ceior menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.
Prezentul aviz are termen de vaiabilitate 1 an de Ia data emiterii i este valabil

numai însoţit de avizui Ministerul Cuiturii i Identităţii Naţionale.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-MyWWA

ĺĺ$r 4r——4 lntocm,t:

Ređ:P.R./3ex.-fl10.2019 . prezeqtí avjz a fost postat pe site-uI PMB
pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1769347,1770269, 1774139 I 9955,10057,10665 I 7 7fl1Ô

Către : SC AVI PROD GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura
PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrnflei nr 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobflul situat pe str Gemeni
nr sector Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1769347/03.09.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 9955/04.092019, completată cu documentaţia înregistrată Ia
P.M.B. cu nr. 1770269/05.09.2019, 1774139/18.09.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr. 10057/06.09.2019, 10665/19.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobflul situat pe str Gemeni
nr 6, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriuiui tehnic, Ciasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de
ADP sector 1), vă comunicăm că1 în urma verificării efectuate pe teren în data de
11.10.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 7,5m,
asťel:

• din conducta existentă în carosabilul str. Gemeni, perpendicular, până Ia
aproximativ 1 ‚5m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii.

• În vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
ĺn urma analizării dosarului, în conformitate cu 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 modiflcare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei tucrărUor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen đe valabilitate ‘1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR
Simona-Maăţia P.QRt
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Ređ:P.RJ3ex.-15.lO.201 9 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB &
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

\t.

Către SC FAVEO CONSULTING SRL
Prelungirea Ghencea nr 25, cam, 8 şi 10, sector 6

Spre ştiinţă: PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului PubIic
Intrarea Odobeti nr. 5-7, sec(or 3

Referitor Ia Iucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe
str Culesului nr ‚ sector 3, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 176843113008.2019 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr. 9868/02.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea
lucrării:Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe str CulesuiuĄ
sector 3", conform documentaţiei depuse (C.U, nr a planurilor
anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia
pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele
edilitare, aviz de traseu emis de PS 3), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren
în data de 11.10.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o lungime de
57m, astfel:

• din conducta existentă în carosabilul str. Culesului, in dreptul imobilului cu nr. 72, prin
carosabilul str. Culesului, pănă Ia aproximativ 3m faţă de Iimita din partea stângă a
proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există platbandă cu flori.
Tn urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 30412009 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor
verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea
platbandelorípastilelorlalveolelorlspaţiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
conform art. 4, lit, b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr 30412009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că in baia acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIREcroPsÉqqIv,
Simona-ýariaoşPś$ęA

« t t" Exp. Roxana PARASCA\\V
j -

Red:P.RJ3ex.42&31%JézentuI aviz a fost postat pe site-uI PMB
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

1

Către s.c E-Distribuţie Muntenia S.A
Solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector i - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: „Extindere reţea electńcă pentru aĺimentarea cu energie electrică a
ansamblului rezidenţial din Municipiul Bucurestt sector 1, Strada Durău

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B, cu nr 1769969/04.09.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 9988/05.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrărü: „ Extindere reţea electrică pentru alimentarea cu energie electrică a
ansamblului rezidenţial din Municipiul Bucure.ti, sector 1, Strada Durău nr.43" conform
documentaţiei depuse (C.U. nr din a planurilor anexate şi Memoriului tehnic,
Clasarea Notif]cărfl nr / emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti1
PIan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1)1 vă comunicăm
că, în urma verificărU efectuate pe teren în data de 11.10.2019, s-a constatat că Iucrarea
se va executa subteran, pe o Iungime de 130m, astfel:

• Din cutia de secţionare existentă pe strada Mitropolit Varlaam, alfată în apropierea
imobiiului cu nr. 51, subtraversează pe partea numerelor pare a străzii Mitropolit
Varlaam, subtraversează strada Brânarul i continuă pe partea numerelor pare,
intrând pe strada Durău pe partea numereior impare până Ia imobilul situat Ia
numărul 43

• În proximitatea traseului Iucrăriior există vegetaţie i arbori planţaţi in platbanda
(aprox. lm Iăţime) situată Ia Iimita trotuarului cu carosabilui i vegetaţie în aiveole.

În timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime
faţă de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane. Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrărü, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţfllor din teren care să nu
distrugă sistemui radicular aI materíalului dendrologic. ln timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale in jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

În cazui in care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată' în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborh din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul

Bd. Regwia EIabeta nr 47, cod poşlal 050013. sector 5, Bucureşli, Rorn&iia

TeI: 02130555.00
hItp:/Nniw.pmb.ro

Nr. 176996919988 I



radicular aI acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea

unui aviz de specialitate emis in baza unei solicitări punctuale.
Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI

metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiFi
meteo nefavorabile.

Precizăm că in cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea

lucrăriior) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi În apropierea traseului
Iucrărfl, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi supodarea contravalorii

eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.
Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat

aI execuţiei Iucrărilor menţionate.
Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.
La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială,

inclusiv plantare iarbălgazon.
Conform articolului 5, Iitera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modiflcările şi completările
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor
verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin
betonarea platbande(orlpastiĺelorlaĺveoleloríspatiu verde.

Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată
conform H.C.GM.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, Iit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaletare.

Beneficiarul, respectiv executantul Iucrărfl, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării
i pentru respectarea condiţiilor din aviz.

Prezentul aviz este valabil numai insotit de avizul Ministerul Culturü si
Identitătü Nationale, având în vedere faptul că amplasamentul se află în Parcelarea
Bazilescu aflată pe Iista Monumentelor Istorice din 2004. reactualizată.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRE ECUTIV,
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către : S. C E-Distribuţie Muntenia S.A
Solicită ridicarea exempiarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP $ector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: „Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa în str.
EpiscopuI Vulcan

r
Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1769968/04.09.2019 şi ia

Direcţia de Mediu cu nr. 9989/05.09.2019, prin care solicitaţi avizui de specialitate privind
executarea iucrării: „Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa in slr.
Episcopul Vulcan nr.7" conform documentaţiei depuse (C.U. nr din a planurilor
anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificăńi nr emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de
ADP sector 1), vă comunicăm că1 in urma veriflcăńi efectuate pe teren în data de
11.102019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 160m,
astfel:

• Din cutia de secţionare existentă alimentată din PT 87, aflată pe strada Fabrica de
cărămidă, subtraversează strada Fabrica de Cărămidă până pe trotuarul
corespunzător numerelor impare, subtraversează strada Aninoasa i continuă pe
partea numerelor pare urmând să subtraverseze strada Episcop Vulcan i să
străbată trotuarul numerelor impare până in dreptul imobilului situat Ia nr 7, Ia noua
cutie de distribuţie.

• In proximitatea traseuiui există vegetaţie si arbori plantaU în plantbandă(aprox. 1-
1,5m Iăţime) aferentă trotuarelor străzilor Fabrica de Cărămidă i strada Episcop
Vulcan.

În timpul executării acestei Iucrări aveţi obflgaţia respectării distanţelor minime
faţă de axul arboriior de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 ReţeIe edilitare
subterane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura
se va executa manual sau utiiizând o tehnologie adaptată condiţülor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendroiogic. in timpul Iucrărilor constructorul va
tua măsuri de protejare a materiaiului dendroiogic, se va evita depunerea pămăntuiui sau
altDr materiale in jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramuńior arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborfl din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemui

Bd. Regna EIabeIa nr. 47, cod poştal 050013, soctor 5. Bucureşti, Rom&a
TeI: 0213055500
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radicular aI acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea

unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.
Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI

metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii

meteo nefavorabile.
Precizăm că în cazul în care în urma verificădlor ulterioare (24 Iuni de ta finalizarea

Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi in apropierea traseului

lucrärfl, veţi avea obligaţia inlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii

eventualelor prejudtch produse prin prăbuşirea acestora.

Având in vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat

aI execuţiei Iucrărilor menţionate.
Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi

obligaţia sołicitării revizuirii avizului inainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială,

inclusiv plantare iarbălgazon.
Conform articolului 5, Iitera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modiflcările şi completările

ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor
verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată
conform H.C.GM.B. nr. 304/2009, prívind Normele de protecţie a spaţhlor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, arŁ4, IiŁb.

Menţionăm că in baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaletare.

Beneflciarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrărü
i pentru respectarea condiţülor din aviz.

Prezentul aviz este vaiabfl numai însotit de avizul Ministerul Cultufli si
Identităüi Nationale, având în vedere faptul că amplasamentul se află în Parcelarea
Bazilescu aflată pe Iista Monumentelor Istorice din 2004. reactualizată.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către : S. C E-Distribuţie Muntenia S.A
Solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: „Racordare Ia reţeaua electrică de distribuţie a ansamblului
rezidenţial din oseaua Bucuresti-Târgoviste

Referitor ia cererea dvs., înregistrată Ia RM.B. cu nr. 1769966104.09.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr 9991105.09.2019, prin care solicitaţi avizui de specialitate privind
executarea Iucrării: ‚$acordare Ia reţeaua electrică de distribuţie a ansamblului rezidenţial
din .Şoseaua Bucure$i-Târgoviste nr99-lOť, conform documentaţiei depuse (C.U
nr., a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notiflcării nr emisă de Agenţia
pentru Protecţia Mediului Bucureşti, AvizeleÍacordurile individuale ale deţinătorilor de
reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor)' vă comunicăm că, în urma
verificării efectuate pe teren in data de 11 .10.2019, s-a constatat că Iucrarea se va
executa subteran, pe o Iungime de Sm, astfel:

• Realizare racord Ia reţeaua electrică din Iinia electrică subterană Les 2OkV
Mogosoaia af]ată pe oseaua Bucuresti-Târgovite, până Ia un PT nou situat în
dreptul imobilului aflat pe Soseaua Bucuresti-Târgovi$e nr.99-1 01.

• Pe os. Bucureti-Târgoviste, în dreptul imobilului situat Ia nr99-101 există o
platbandă cu de aprox. 1,5m, în care există arbori i vegetaţie.

În timpul executărU acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime
faţă de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane. Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseuiui Iucrărü, săpătura
se va executa manuai sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrăriior constructorui va
iua măsuri de protejare a materiaiului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
aitor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" în scopui menţinerii
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular aI acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea
unui aviz de specialitate emis în baza unei soflcitări punctuale.

Bd. Regna EIabeta rw. 47, cod poşlal 05C013, sedo5, Bucoreşti. Ramánia
TeI: 021 30555.00
hUpJMv,pmbso

Nr. 176996619991 I



Vă facem cunoscut că în cazul in care este secţionat sistemul radicular aI

metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii

meteo nefavorabile.
Precizăm că în cazul în care in urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea

lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi in apropierea traseului
Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirh exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii

eventualelor prejudicü produse prin prăbuşirea acestora.
Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat

aI execuţiei lucrărilor menţionate.
Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.
La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială,

inclusiv plantare iarbă/gazon.
Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţHlor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaUilor verzi, persoanele fizice şi
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor
verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin
betonarea platbandelorlpastilelorlalveolelorlspatiu verde.

Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată
conform H.C.G.MB. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti1 art4, Iit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrisare sau
toaletare.

Execuţia Iucrării in zona arborilor se va face numai în prezenţa unui
reprezentant aI Direcţiei de Mediu, având astfel obligaţia anunţării Direcţiei de Mediu
cu 48 de ore înainte de începerea Iucrării, Ia tel. 0211305.55.00, interior 4108.

Beneficiarul, respectiv executantul Iucrărfl, sunt răspunzători pentru executia Iucrării
si pentru respectarea condiţiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate i an de Ia data emiterii.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

10. 0C12019
Către E-Dîstribuţie Muntenia S.A
(solicită ridicarea exemplarului de ia registratura PMB)

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-duI PoIigrafiei nr 4, sector l

Referitor Ia Iucrarea: „Extindere reţea eiectrică de distribuţie pentru alimentarea
ansambluiui rezidenţiai din strada Pieţüt

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1769965104.09.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 9992105.Og.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea iucrărfl: nExtindere reţea electńcă de distribuţie pentru alimentarea ansambluIui
rezidenţiaI din strada Pieţü nr. 88", conform documentaţiei depuse (C.U. nr a
planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr emisă de Agenţia
pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu
emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma veriflcărü efectuate pe teren în data de
11.10.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 220m,
astfel:

• Din Postul de Transformare 524 situat in dreptul imobilului cu numărul 115 de pe
strada Bârlogeni, subtraversează carosabilul intrând pe partea numerelor pare a
străzii, continuând prin trotuar până Ia intersecţia cu strada Moldovei unde va
străbate trotuarul numerelor impare, subtraversând intersecţia cu strada Pieţ până
ia noua flridă de distribuţie ce va fi montată în dreptul imobilului situat pe Str Pieţfl
nr. 88.

• Pe traseul Iucrărilor există vegetaţie şi arbori planţaţi în platbanda(aprox. lm ăţime)
situată Ia Iimita trotuarelor cu carosabilul stăziilor Bârlogeni i Moldovei.

În timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime
faţă de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele ediIitare
subterane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrărfl, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. În timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în juru trunchiului arboriior şi rănirealruperea ramuriior arboriior prin
manevrarea utilajelor din dotare.

Bd. RegWa EIabeta nr 47. cod poştal O5l3, sovtor5. Bucureşti, Rom&iia I /
Te1021305.55.OO l
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ĺn cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi modefată" în scopul menţinerü

distanţei faţă de arborfl din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul

radicular aI acestora, defrîşarea arborilor in cauză se va efectua numai după obţinerea

unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că in cazul în care este secţionat sistemul radicular aI

metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse ĺa condiţü

meteo nefavorabile.
Precizăm că in cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de la finalizarea

Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi in apropierea traseului

Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şí suportarea contravalorfl

eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat

aI execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială,

inclusiv plantare iarbălgazon.
Conform articolului 5, Iitera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţülor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările

ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi

persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor

verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin

betonarea platbandelorlpastilelorlalveolelorlspaţiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform RCG.MB. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe

teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, Iit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau

toaletare.
Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia

lucrării i pentru respectarea condiţiilor din aviz.

Prezentul aviz este valabiI numai însotit de avizul Minîsterui Culturü si

Identitătii Nationale, având în vedere faptul că amplasamentul se află în Parcelarea

Bazflescu aflată pe Iista Monumentelor Istorice din 2004, reactualizată.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1762786180321 22, QCIZUIS

Către : SC FAVEO CONSULTING SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia
registratura PMB

Spre ştiinţă: PS5 — Direcţia Generală Qperaţiuni - Serviciul Administrare Spaţii Verzi
şi Parcuri - Str, Fabrica de Chibrituń nr 9-11, sector 5

Referitor Ia Iucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazeíor naturale i branşamente pe
str Târgu Cărbuneti (str. Consecvenţei nr. )‘ sector 5, Bucureşti

— Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia RM.B. cu nr. 1762786/09.08.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 8032/12.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Extindere reţea de distńbuţie a gazelor naturale .şi branamente pe
str. Târgu Cărbuneti (str. Consecvenţei nr. )‘ sector 5", cDnform documentaţiei
depuse (C.U, nr cu prelungirea valabilităUi până Ia data de

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării
nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de
coordonare reţeie edilitare, Avizeie/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele
ediiitare, aviz de traseu favorabil emis de ADP sector 5), vă comunicăm că, în urma
verificării efectuate pe teren în data de 08.10.2019, s-a constatat că Iucrarea se va
executa subteran, pe o iungime de lOm, asťel:

• din conducta existentă în carosabiiui str. Brătilă, până Ia aproximativ lm faţă de
Iimita din partea stângă a proprietăţfl.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
ĺn urma analizării dosaruiui, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţiiior verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem
cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută uiterior emitehi prezentului aviz, aveţi obiigaţia
solicitării revizuirii acestuia 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 art. 4, Iit, b din Anexa 1 ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXĘCkiZJM
Simona-ManĂt'ÔI4
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ps PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1767920/9752/ Lt ULŁLUI3

Către : SC GRID SITAL SRL
Str Steluţ& nr. 11, sector 1

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dulPoligrafíeinr 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobiiul situat pe str Horaţiu
nr ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1767920/28.08.2019 şi Ia
- Direcţia de Mediu cu nr. 9752/29.08.2019, prin care solicitaţi avizu de speciaitate privind

executarea Iucrării: „Branşament de gaze naturale pentru imobŰul situat pe str Horaţiu
nr 13, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.
a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă
de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuaie ale
deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu favorabil emis de ADP sector 5, avizul
Ministerului Culturii nr. )‘ vă comunicăm că, în urma verificărfl efectuate
pe teren în data de 15.10.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o
iungime de 3m, astfei:

• din conducta existentă în carosabilul str Horaţiu, perpendicular, până Ia alimita
din partea dreaptă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
Tn urma analizărfl dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem
cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
soiicitării revizuirii acestuia inainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teńtoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabílitate 1 an de Ia data emiterii.

!ntocmit:

!xaPARASCA

-p
Red:P.R./3ex.-17.I0.2019 - prezentul aviz a fQst postat pe site-uI PMB

pe data de ......

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Marí

Bd. Reqina Elisabeta nr 47, cod oostal 050013. sedor 5. Bucureş. Romůnia i,aiíî®



o
C



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

22. 0C12019
Către : SC R&D QUALITYINSTAL GAZ SRL

Str. Olimpului nr. 49 A, sector 4

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicü nr 44, sector 2

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobflul situat pe
str. Frederic Chopin nr sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1767678/28.08.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 9754/29.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobflul situat pe str. Frederic
Chopin nr 30 B, sector z conform documentaţiei depuse (C.U. nr
a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă
de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale
deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că,
în urma verifîcărií efectuate pe teren în data de 15.10.2019, s-a constatat că Iucrarea se
va executa subteran, pe o Iungime de 8m, asťel:

• din conducta existentă în carosabilul str. Frederic Chopin, perpendicular, până
Ia aproximativ 2,5m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normeie de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem
cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterfl prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art 4, lit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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 EXE4ÍÜZJY.
Simona-MałLAa POIÂ\
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

22. 0C12019

Către S.C. E-distribuţie Muntenia S.R.L
(solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB)

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: „Racordare Ia reţeaua electrică de distribuţie a Iocuinţei din
Municipiului Bucuresi sector 1, str Ioan Bianu j -

Referitor ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. /66UO2ĺ2Oe2Ć44 Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 9756J2&O2Oĺ9, prin care soľcitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucră rii: „Racordare Ia reţeaua electrică de distribuţie a Iocuinţei din
Municipiului Bucureti, sector 1, str Ioan Bianu nr 56", conform documentaţiei depuse
(C.U. nr.78/5TEIDD/B/5122 din 12.03.2019, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic,
Clasarea Notiflcării nr. 16062/30.07.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureşti, Avizele/acorduriie individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avíz de traseu
emis de ADP sector 1 / avizul favorabil emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma
verifĺcării efectuate pe teren în data de 15.10.2019, s-a constatat că iucrarea se va
executa subteran, astfel:

Din cutia de distribuţie CD 515 existentă, aferentă PT 168, până Ia un bloc de
măsurare i protecţie tip BMPT 50A care va fi amplasat Ia Iimita de proprietate a

r beneficiarului, prin trotuarul numerelor pare aI străzii Ioan Bianu.
Pe traseui Iucrărilor sau în vecinătatea acestuia nu există spaţii verzi, arbori sau

arbuti, Iucrările fiind executate prin carosabillasfalt.

În urma analizărü dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normeie de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem
cunoscut avizul favorabil execuţiei iucrăriior menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obľgaţia
solicitărü revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului ia starea iniţiaiă,
inclusiv plantare iarbălgazon dacă este cazul.

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea
platbandeiorlpastilelor/alveolelorlsuprafeţelor de spaţiu verde.

Nr. ť*6QQ2J935I
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Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de speciaHtate va f] sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie

a spaţHlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simoa POPA
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

LL ULL 1Ú19

Către SC FAVEO CONSULTING SRL
Prelungirea Ghencea nr. 25, cam, 8 i 10, sector 6

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1
Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr 9, sector 6

Referitor Ia Iucrarea: Extindere reţea de distňbuţie a gazelor naturale i branamente pe
str. Murguţa nr ‚ aleea de acces bioc 13, spaţiu verde bloc 11, sector 6, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 176843O/3OO8.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr 967/02.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Extindere reţea de distdbuţie a gazelor naturale ş branamente pe
str Murguz'a, aleea de acces bloc 13, spaţiu verde bloc 11, sector 6", conform
documentaţiei depuse (C.U. nr a planurilor anexate şi
Memoriului tehnic1 Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţeie edilitare, Avizele/acorduriíe
individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia
Străzilor, avizul emis de ADPDU sector 6), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate
pe teren în data de 15.10.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o
Iungime de 67m, astfel:
• din conducta existentă în carosabilul str. Viforului, prin carosabilul str. Viforului, prin

spaţiu verde bloc 11 din str. Murguţa nr. 8, apoi prin carosabilul str. Murguţa, până Ia
aproximativ lm faţă de Iimita din dreapta proprietăţii.

• fără afectarea vegetaţiei existente în spaţiu verde bloc 11 din str. Murguţa nr, 8 i
platbanda din faţa imobilului branat.

( În timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor
minime faţă de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997
Reţele edilitare subterane. Cond%ii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic, In timpul lucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor 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 timpui execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular aI acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabüe.

Ę1
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Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de Ia finalizarea
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorh
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat
al execuţiei lucrărilor menţionate.

Pentru orice modifîcare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială,
inclusiv plantare iarbăĺgazon.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor
verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin
betonarea platbanđeIor/pastileIorIalveolelorispaiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, arL4, IiŁb.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări đe defrisare sau
toaletare.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia
lucrării i pentru respectarea condiţiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate ‘1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simon - ‚ POPA

— Întocmit:
EanaPASCA

1 8,0C12019
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:l ‚ —• PRIMARIA MUNICIPIULUI
BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

2Z QCI 2019

Către : S.C. E-Distribuţie Muntenia S.RL
( soiicită ridicarea exempiaruĺui de ia registratura PMB)

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1

Referitor ia iucrarea: „ Extindere reţea electrică pentru alimentarea cu energie
eiectrică a ansambiuiui rezidenţial din Municipiuiui Bucurest sector 6, Str.
Dezrobirĺi 1"

Referitor la cererea dvs., înregistrată Ia RM.B. cu nr./%99G3ĺCÝ°$Oşi
Ia Direcţia de Mediu cu nr.99?3 ĺ05 og2vlg prin care solicitaţi avizul de specialitate
privind executarea Iucrării: „Extindere r&ea electrică pentru ahmentarea cu energie
eiectrică a ansambluiui rezidenţiai din Municŕpiului Bucureti, sector 6, Str. Dezrobirü
nr. 144", conform documentaţiei depuse (CU. din24.06.2019, a
planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notif]cărfl nr. 2.O7.2O19
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de coordonare reţele
edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucuresti), vă comunicăm că,
în urma veriflcării efectuate pe teren în data de 15A0.2019, s-a constatat că Iucrarea
se va executa subteran, pe o Iungime de 360m, astfel:

• Din postul de transformare 4971 existent pe strada Cetatea de Baltă, continuă
pe partea numerelor pare, subtraversează intrând pe strada Dâmboviţei pe
partea numerelor impare străbătând trotuarul până Ia intersecţia cu strada
Dezrobirii, unde traseul continuă pe partea numerelor impare, până Ia imobilul
situat Ia numărul 144, Ia limita din stânga a acestuia, în firida de distribuţie i
contorizare tip FDCP.
In proximitatea traseului există vegetaţie i arbori plantaţi în platbanda aflată Ia

Iimita trotuarului cu carosabilul, Pe toate cele 3 străzi străbătute de traseu există
platbandă cu arbori, iar Iangă PT 4971, in faţa acestuia Ia aprox. 2m se află un
arbore in alveolă.

Tn timpul executărfl acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor
minime faţă de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997
Reţeĺe edilitare subterane. Condŕţü de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrărfl,
săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condJţiilor din
teren care să nu distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul
Iucrărilor constructorul va Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va
evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi
rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

Nr. /G39C?ĺ9993
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În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" în scopul
menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi in timpul execuţiei poate fi
secţionat sistemul radicular aI acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua
numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia
condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că in cazul în care în urma veriflcărilor ulterioare (24 Iuni de Ia
flnaiizarea Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în
apropierea traseului Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirfl exempiarelor uscate şi
suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având in vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil
conditionat ai executiei Iucrăriior mentionate.

Pentru orice modificare apărută uiterior emiterii prezentuiui aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială,
inclusiv plantare iarbălgazon.

Conform articolului 5, Iitera h, din Legea nr. 24/2007 privind regiementarea şi
administrarea spaţülor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare „pentru protecţia g conservarea spaţiilor verzi, persoaneie fizice şi
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele
spaţiilor verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu
verde prin betonarea piatbandelorlpastilelorlaiveolelorlspaţiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi
sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art4, IiŁb.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaletare.

Beneficiarul, respectiv executantul Iucrărfl, sunt răspunzători pentru execuţia
Iucrărfl i pentru respectarea condiţhlor din aviz.

Prezentul aviz este valabil numai însotit de avizul Ministerul Cultufli si
IdentităW Nationale, avänd în vedere faptul că amplasamentul se află parţial în
SIT 34 aflat pe Lista Siturilor Arheologice din Municipiul Bucuresti Ia pozia
31-Mflitari-Câmpu Boja, i pe Lista Monumentelor Istorice din 2004,
reactualizată

Prezentul aviz are termen de valabiiitate 1 an de Ia data emiterii.

Întocmil:
Exp. Anca AIe a dru

1&0c12079
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1,ą PRIMARIA MUNICIPIULUI
BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

22. OCT 2019
Nr. (řG9°JG2/Q94I

Către : S.C E-DístributÎe Muntenia S.R.L
( solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB)

Spre ştiínţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1

Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6

Reťeritor Ia Iucrarea: „Extindere reţea elecirică pentru alimentarea cu energie
electrică a ansamblului rezidenţial din Municipiul Bucuret sector 6, Prelungirea
Ghencea

Referitor Ia cererea dvs., inregistrată Ia P.M.B. cu nrń%9922/04'.Ů2oQşi
Ia Direcţia de Mediu cu nr,99Yŕ/OO92Ül prin care solicitaţi avizul de specialitate
privind executarea Iucrării: „Extindere reţea electrică pentru alimentarea cu energie
electrică a ansamblului rezidenţial din Municipiul BucurestĄ sector 6, Prelungirea
Ghencea nr.161B", conform documen[aţiei depuse (C.U. nr. J din
01.07.2019, a planuriior anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.

15.07.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de
coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor
Bucure$IIADP sector 6), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în
data de 15.10.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime
de 325m, astfel:

• Din Postul de transformare 1383 aflat pe Drumul Valea Largă1 situat vis-a-vis
de proprietatea aflată Ia nr. 20, traseul Iucrării pornete pe partea numerelor
impare a drumului, subtraversează i continuă prin trotuarul numerelor pare a
str. Prelungirea Ghencea, urmând să subtraverseze prin foraj Prelungirea
Ghencea, până Ia Iimita din partea stângă a proprietăţii aflate Ia nr. 161B.

În apropierea traseului, pe Drumul Valea Largă există vegetaţie spontană, iar în
dreptul imobilului situat pe Prelungirea Ghencea 161B există 2 arbori Ia Iimita din
stânga a proprietăţii.

d. Regiia Ehsabeta rw. 47, cod poştaIOSOOl3, sedorS, BuQJreşlt R°măn
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ĺn timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor
minime faţă de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997
Reţeie ediliiare suhterane. Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării,
săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condwilor din
teren care să nu distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul
Iucrărilor constructorul va Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va
evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arboriior şi
rănirea/ruperea ramuriior arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" în scopul
menţinerii distanţei faţă de arborh din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi
secţionat sistemul radicular aI acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua
numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialuiui dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia
condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia
finalizarea Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în
apropierea traseului Iucrărü, veţi avea obligaţia înlocuirü exemplarelor uscate şi
suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil
condiţionat ai execuţiei iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrăriior.

La finalizarea Iucrăriior aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială,
inciusiv plantare iarbălgazon.

Conform articolului 5, Iitera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiiior verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiiior verzi, persoanele fizice şi
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţeie
spaţiilor verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu
verde prin betonarea platbandelorlpastiieiorlalveoielorlspaţiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi
sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiuiui Bucureşti1 art4, Iit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută iucrări de defrişare sau
toaletare.

Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia
Iucrării i pentru respectarea condiţiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de vaiabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DJRECrn'V
Simoa

Întocmit:
Exp.AncaAle andru
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

22. 0C12013
Către : MD ELECTRIC PROJECT S.R.L
Str. Fabricfl nr. 53, ap. 53
(prin domnul Ionuţ Dumitru)

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Sir. Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: „Alimentare cu energie electrică a imobflului situat pe strada
Traian ‚ sector 2, Bucuresti"

n
Referitor Ia cererea dvs., inregistrată Ia P.M.B. cu nrl'Ş704'18ţ%.09.2V49 şi Ia

Direcţia de Mediu cu nr,1O1ĺQ9.ő5.ZO4Ş prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea iucrării: „Alimentarn cu energie electrică a imobflului situat pe strada Traian
139-141, sector 2, Bucuresti", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. n
06.12.2018, a planuńlor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificăríí nr.

misă de Agenţia pentru Protecţia Mediului BucureşU, PIan de
coordonar edilitare i Avizele/acordurile individuale ale deţinătońlor de reţele
edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucureti), vă comunicăm că, în
urma verificării efectuate pe teren în data de 15.10.2019, s-a constatat că Iucrarea se va
executa subteran, pe o Iungime de 30m, astfel:

• Din cs existent pe strada Traian, în dreptul imobilului cu nr.143, traseul Iucrărh
continuă prin trotuar pe partea numerelor impare până în dreptul imobilului situat Ja
nr.139-141, Ia Iimita din stânga, până Ia noua iridă de distribuţie.

• Tn apropierea traseului există material dendrologic, respectiv 2 arbori plantaţi în
alveole, în dreptul imobilului situat Ia nr. 139-141 i nr 143.

În timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime
faţă de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederiior SR 8591/1997 Reţeie edilitare
subterane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, in dreptul arbońlor din vecinătatea traseului Iucrărh, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materiaiului dendrologic. In timpul Iucrăńlor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
aitor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată' in scopul menţinerii
distanţei faţă de arbońi din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular aI acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea
unui aviz de specialitate emis in baza unei solicitări punctuale,

Nr. 4-Otţ42J1QI31J
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Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI

metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii

meteo nefavorabile.
Precizăm că în cazul în care in urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea

lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii

eventualelor prejudich produse prin prăbuşirea acestora.
Având in vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat

al execuUei lucrărilor menUonate.
Pentru orice mođificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială,

inclusiv plantare iarbălgazon.
Conform adicolului 5, Iitera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţhlor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modiflcările şi completările
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor
verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin
betonarea platbandelorlpastilelorlalveolelorlspMiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată
conform HC.&M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, IiŁb.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau
toaletare.

Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuUa Iucrărfl
i pentru respectarea condiţiilor din aviz.

Prezentul aviz este valabil numai însotit de avizul Ministerul Culturii si
Identitătü Nationale, având ín vedere faptul că amplasamentul se află În „Zone
Protejate"-19 Nerva Traian.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Ma#fl*ĘA

Întocmit
m Exp. Anca Alexandru
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către D-na Niţă Ecateńna — solicltă ódicarea exemplarului de (a registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector ¶ - B-dul Poligmflei nr. 4, sector 1

Referitor Ia Iucmma: Bmnşament de energie eiecińcă pentw imobflul situat pe Dmmul
Piscu Cerbului nr. 26-28, sector 1, Bucureşti

c Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1764668/19.08.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 9372/20.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de energie electdcă pentru imobÜul situat pe Dwmul
Piscu Cerbului nr. 26-28, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

din 28.03.2019, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic1 Clasarea
Notificării 8.05.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,
Avizele/acordurile individuale ale deţinătohlor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de
ADP sector 1), vă comunicăm cä, în urma veriflcăhi efectuate pe teren in data de
18.10.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 14m,
astfel;

• din LEA JT existent în dreptul imobilului nr. 26-28 din Dwmul Piscul Cerbului, până
Ia aproximativ 20m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii.

• !ără afectarea vegetaţiei existente Tn platbanđă, vegetaţie spontană.
In timpul executării acostei Iucrări aveţi obligaţia respectărIi distanţelor

minIme faţă de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997
Reţele edilitam subterane. Condlţfl de amplasere.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrădi, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic, în timpul Iucrăńlor constwctowl va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului aóohlor şi rănirea/wperea ramuhlor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

ĺn 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 al acestora, defhşarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul in care este secţionat sistemul radicular al
metarialului dendrologic sunteţi răspunzătoń de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizâm că în cazul în care Tn urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
lucrăńlor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi in apropierea traseului
Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuidi exemplaretor uscate şi supodarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Bd Regiiia Ehabola ir 47. ad paştal 050013. ser5. Buan$, Rm*ü

Td: 021.30555.00 (
hItpJłwm.pmb.ro

Nr. 176466819372! 5. OCT.29



Având in vedere cele constatate, vă facem cunoscut avIzul favorabil condlţlonat
al execuţiei Iucrărilor menUonate.

Pentru orice modĺflcare apărută ulterIor emlterli prezentului avlz, aveţi
obligaţia solicitărli revlzuirii avlzului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială,
inclusiv plantare iarbă/gazon.

Conform articolului 5, Iitera h, din Legea nr 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele flzlce şi
persoanele juridice au următoarele obIigai: să nu dimlnueze suprafeţele spaţiilor
verzi, Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin
betonarea platbandelorlpastilelorialveoleloríspaţiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată
conform H.C.G.M.B. nr. 3D412D09, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, arŁ4, liLb.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se executä lucrări de defrişare sau
toaletare.

Beneficiarul, respectiv executantul Iucrărll, sunt răspunzători pentru execuţia
Iucrării şi pentru respectarea condiţiilor đin aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

25. OĽ ‘n'7

Către: SC GENERAL MPM IMPEX SRL
Str. Bascov nr. 8-12, sector 5

Spre ştiinţă: PS5 — Direcţia Generală Operaţiuni - Serviciul Admlnistrare Spaţii Verzi
şi Parcuri - Str, Fabrica de Chibńturi nr. 9-11, sector 5

Referitor Ia Iucmree: Extindere reţea de distribuţie a gazeíor natumĺe şi branşamente pe
str Lacul Bucura nr. 60, sector 5, Bucureşti

r
p Referitor ta cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1768418/30.08.2019 şi Ia

Direcţia de Mediu cu nr. 9869/02.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucräńi: „Extindere m(ea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe
str. Lacul Bucum, sector 5", ccnform documentaţiei depuse (C.U. din
11.03.2019, a planuńlor anexate şi Memohului tehnic, Clasarea Notiflcării nr.

i emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de
coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele
edilitare, aviz de traseu favorabil emis de ADP sector 5), vă comunicăm că, in urma
verificării eťectuate pe teren în data de 15.10.2019, s-a constatat că Iucrarea se va
executa subteran, pe o lungime de 29m, astfel:

• din conducta existentă in carosabilul str. Buturugilor, prin carosabilul str. Lacul
Bucura, până Ia aproximativ 5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
În urma analizării dosaruluí, in conformitate cu 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 exocuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulteńor emitedi prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrăhlor.

La finalizarea lucrărIlor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrisare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECŢWqTIV,
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

1& OCJ. 20)9

Către : SC FAVEO CONSULTING SRL
Prelungima Ghencea nr. 25 cam, B şi 10, sector 6

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str Domnita Ancuţa nr. 1, sector i

Referitor Ia Iucmma: Extindem reţea de distńbuţie a gazeior natumle şi branşamente pe
bd. Geniului (subtraversare) $ pe aIeiIe de acces aferente imobilului cu adresa
bd. Geniului nr. 46-48, sector 8, Bucureşti

c
Referitor Ia cererea dvs., înregistrată ia P.M.B. cu nr. 1768428130.08.2019 şi Ia

Direcţia de Mediu cu nr. 9870/02.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea iucrării: ‚Ęxtindem reţea de distdbuţie a gazelor natumle şi bmnşamente pe
bd. Geniului (subtravorsare) $ pe alefle de acces afemnto imobflului cu adresa
bd. Geniului nr. 46-48, sector 6", conform documentaţiei depuse (C.U.
din 04.10.2018. a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notiticani nr.

emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de
coordonare reţele ediiitare. Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele
edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, Tn urma
verificărij efectuate pe teren în data de 16.10.2019, s-a constatat că Iucrarea se va
executa subteran, pe o Iungime de 316m, astfeL

din conducta existentă in carosabilul bd. Geniului, prin subtraversare, până la
aproximativ 15m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii i pe aleile de
acces aferente imobilului.

«1' • in vecinătate nu există arborî plantaţi în aliniament, există platbandă cu iarbă ce
se subtraversează (nu se afectează).

in urma anaiizării dosarului, Tn conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiiior verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem
cunoscut avizul favorabll execuţiei lucrăriior menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiteńi prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia inainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenuiui la starea iniţială.
Conform articoIului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din in&avilanul localităţilor, cu modificările şi completăhle
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor veni, persoanele fizice şi
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiulor
verzi", Prin urmare oste interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin
betonarea platbandelorlpastiielorlalveolelor/spaţlu verde.
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Nerespectarea celor menţicnate in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionatä

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 30412009, privinđ Normele de protecţie

a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucurefl.
Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau

toaletare.
Prezentul avjz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIREGTOR EXECUTJV,
Simona-Mari a POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către : SC FAVEO CONSULTJNG SRL
Pmlungirea Ghencea nr. 25, cam, 8 şi 10, sector 6

Spre ştiinţă: Administraţia străzllor - Str Domnifa Ancuţa nr 1, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Extindem mţea de distńbuţie a gazelor natumle şi branşamente pe
Splaiui Independenţei nr z sector 5, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia RM.B. cu nr. 1768429/30.08.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 9871/02.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Extindere reţea de distdbu(ie a gazelor natumle şi branşamente pe
SplaiuI Independenţei, sector 5" conform documentaţiei depuse (C.U. nr -

din 22.02.2019. a planuhlor anexate şi Memońului tehnic, Cłasarea Notihcani nr.
-

- emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de
coordonare reeIe edilitare, Avizele/acordudle individuaie ale deţinătorilor de reţele
edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, in urma
veriUcării efectuate pe teren în data de 16.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va
executa subteran, pe o lungime de 49,5m, astfel:

s din conducta existentă în carosabilul str. Dr. Dumitru Răuceanu intersecţie cu
Splaiul lndependenţei, prin carosabilul Splaiului Independenţei, până Ia aproximativ
lm faţă de limita din partea stângă a proprietăţii.

afectarea vegetaţiei existente in aliniament.
In tlmpul executării acestei Iucrărl aveţi obllgaţia respectării distanţelor

minIme faţă de axul arborilor de lm—1.Sm, conform prevederilor SR 8591/1997
Reţele edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

Menuonăm faptul că, în dreptul arbońlor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care sâ nu
distrugă sistemul radicular aI matehalului dendrDlogic. In timpul Iucrăhlor constwctowl va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în juwI trunchiului arborilor şi rănire&wperea ramurilor arbodlor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

ĺn cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi modelată" în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborii din vecinätatea sa şi in timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular aI acestora, defrişarea arbońlor in cauză se va efectua numai după obţinerea
unu( aviz de speciaHtate emis in baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că in cazul in care este secţionat sistemul rađicular aI
metadalului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că in cazul în care Tn urma veriuicărilor ulteńoare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

Bd. Re9na Eksabets rrn 47. md pcştai 05C013, sodor 5, Bucnţ RanMÉ /
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lucrării, veţi avea obligaţia inlocuiríi exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii

eventualelor prejuđícii produse prin prăbuşirea acestora.
Avánd în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avlzul favorabil condiţionat

al execuţiei Iucrărilor menţionate.
Pentru orice modif]care apărută ulterior emiterli prezentului aviz, aveţi

obligaţia solicltării revizuirii avizului înainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţlală.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificăriłe şi completările

ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi
persoanele jurldice au următoarele obligaţll: să nu diminueze suprafeţele spaţlllor

verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin

betonarea platbandelorlpastilelorialveolelorlspaţiu verde.
Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de speciaiitate, va fi sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti1 art.4, lit.b.

Menţionăm că in baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau

toaletare.
Benefîciarul, respcctiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia

lucrärii şi pentru respectarea condiţiilor din avlz.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii şi este valabil

numai insoţit de avizul Ministerul Culturii i Identităţii Naţionale.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona- a POPA

Ţn(ocmię:
Exp. Roxana PARASCA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

2 Ocizo,g

Către SC FAVEO CONSULTING SRL
Prelungirea Ghencea nr 25, cam, 8 şi 10, sector 6

Spre ştiinţă: AdministraţIa străzllor - Str. Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1

Referitor Ia Iucmma: Extindem reţea de distdbuţie a gazelor netumle şi branşamente pe
Preĺungirea Ghencea nr 245 A şi pe drum de servitute cu IE 230101, sector 6,
Bucureşti

Reťeritor Ia cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1768440/30.08.2019 şi Ia Direcjia
de Mediu cu nr. 9872102.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea

O !ucrării:1,Extindere reţea de disińbuţie a gaz&or naturale i branşamente pe Prelungirea
Ghencea şi pe drum de servituie cu IE 230101, sector 6" conform documentaţiei depuse
(C.U, r din 08.03,2019, a planurilor anexate şi Memodului tehnic, Clasarea
Notiflcării nr. 3 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de
coordonare reţele edilitare, Avizelelacordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare,
aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, in urma veriflcării efectuate
pe teren Tn data de 18.10.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subtoran, pe o
Iungime de 70m, astfeL

• din conducta existentă în Prelungirea Ghencea, prin subtraversare, până Ia
aproximativ 0,5m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii şi pe dwmul de
acces aI imobilului (dwm de pâmănt).

• în vecinătate nu există arbori pIanta Tn aliniament.
b urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M$. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut
avlzul favorabil execuţlei Iucrărilor menţlonate.

Pentru orice modiflcare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţI obllgaţla aducerH terenulul Ia starea iniţiaIă.
Conform articolului 5, Iitera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare „pentru protecţia şI conservarea spaţlllor verzi, persoanele fIzice şi
persoanele juridIce au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţlilor
verzl", Prin urmare este interzlsă reducerea suprafeţelor de spaţIu verde prin betonarea
platbandelorlpastilelorlalveolelorlspaţlu verde.

Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
conťorm art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 30412009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritodul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că in baza acestui aviz nu se execută Iucrărl de defrlşare sau toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabllltate 1 an de Ia data emlterli.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către: SC FAVEO CONSULTING SRL
Pmlungima Ghencea nr 25, cam, 8 şi 10. sector 6

Spre ştiinţă: AdmInistraţia străzilor - Str Domnifa Ancuţa nr. 1, sector 1

Reťeritorla iucrarea: Extindem reţea de distribuţie a gaze!ornaturale şi bmnşamente pe
str. Dumitru Vasi!e nr 26 A, sector 5, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1768439/30.08.2019 şi la
Direcţia de Mediu cu nr 9873/02.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrăńi: Extindem reţea de distńbu(ie a gazeĺor naturale şi branşamente pe
str Dumitru Vasile, sector 5" conform documentaţiei depuse (C.U. nr. •‘ i din
06.12.2018, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Nouiicarii nr.

s emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de
coordonare reţele edilitare, Avizelelacordurile individuale ale deţinătorilor de reţele
edilitare, aviz de traseu emis de Ađministraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma
verificării efectuate pe teren în data de 16.10.2019, s-a constatat că iucrarea se va
executa subteran, pe o Iungime de 13,Bm, astfel:

• din conducta existentă in carosabilul str. Dumitru Vasile in. dreptul imobilului cu nr.
28, prin carosabilul str. Dumitru Vasile, până Ia aproximativ 4m faţă de Iimita din
partea stângă a proprietăţii.

• fără afectarea arborelui din vecinătatea traseului Iucrăńi.
In timpul executărli acestei Iucrări aveţi obligaţla respectărII distanţelcr

minime faţă de axul arborilor de lm—i.5m, conform prevedeńlor SR 8591/1997
Reţele edilitare subterane. Cond4JI de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, säpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul lucrärilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrclogic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale in jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin
manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul in care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborele din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat
sistemul radicular aI acestuia, defńşarea arborelui in cauză se va efectua numai după
obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicităh punctuale.

vă facem cunoscut că în cazul in care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzătoh de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că in cazul in care in urma verificărilor ulterioare (24 luni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea arborelui af]at in apropierea traseului

04 Regma asaa m 47. d rx.ştM 050013. sedor5, Suanşb. Ron*da -- ľ
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lucrădí, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravaloni

eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia.
Având în vedere cele constatate, vä facem cunoscut avIzul favorabil condiţlonat

al execuţiei Iucrărilor menţionate.
Pentru orIce modificare apărută ulterlor emiterii prezentului aviz, aveţi

obligaţla sollcltărll revizuiril avizului tnainte de începerea execuţiei Iucrărilor.
La flnallzarea Iucrârllor aveţi obllgala aducerH terenului la starea iniţială.
Conform adicolului 5, litera h, din Legea nr. 2412007 privind reglementarea şi

admínístrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările

ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor
verzi", Prin urmare este Interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin
betonarea platbanđelorlpastilelorlalveolelorlspaţiu verde.

Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată
conform H.C&M.8. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, liLb.

Menţionăm că in baza acestui aviz nu se execută lucrărI de derrisare sau
toaletare.

Beneflclarul, respectIv executantul Iucrărli, sunt räspunzători pentru execuţia
Iucrării ęi pentru respectarea condiţiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emlterii.

înÍocmit.'
Exp. Roxana PARASCA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

2SÜCI 219

Către : SC FAVEO CONSULTING SRL
Prelungirea Ghencea nr. 25, cam. & şi 10, sector 6

Spre ştiinţă: PS5 — Direcţia Genorală Operaţiuni - SeMciuI Administrare Spaţii Veni
şi Parcuri - Str. Fabńca de Chibdtuń nr 9-11, secior 5

Refeńlor Ia Jucrarea: Extindere reţea de distdbuţie a gazelor naturale şi branşamente pe
str Semănătomlui nr 4, sector 5, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1768434/30.08.2019 şi la
Direcţia de Mediu cu nr. 9875/02.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Extindere reţea de distdbuţie a gaze(or natureĺe şi bmnşamente pe
str. Semănătomlui, sector 5", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. din
21.01.2019, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.

emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de
coordonare reţele edilitare, Avizeleĺacordurile individuale ale deţinătorilor de reţele
edilitare, aviz de traseu favorabil emis de ADP sector 5), vă comunicăm că, în urma
veriflcării efectuate pe teren în data de 16.10.2019, s-a constatat că iucrarea se va
executa subteran, pe o Iungime đe 25m, astfel:

• din conducta existentă în carosabilul str. Sergent Turturică, Ia intersecţie cu str.
Semănătorului, prin carosabilul str. Semănătorului, până
faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizării dosawlui, în conformitate cu H.C.G.M.B.

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiu)ui
cunoscut avizul favorabil execuţiei IucrărHor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiteńi prezcntului
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La fînalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerli terenului Ia starea iniţlală.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, IiŁ b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 30412009, privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilltate 1 an de Ia data emiterii.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

ZNULL zom

Către: SC ATF POWER DES1GN S.R.L. — solicită ridicarea exemplamiui de ia
registratura PMB
penim SC E-Distdbuţie Muntenia SA

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1

Referitor Ia Iucmma: Executare branşament de apă potabilă, branşament de incendiu şi
realizarea unui racorzi de canalizare pentru imobflul situat pe şos. Pipem nr. 44,
sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1768681130.08.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 9876/02.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrărit Executare branşament de apă potabUă, branşament de incendiu şi
realizarea unui racord de canalizam pentru imobfluI situat pe şos. Pipem nr 44, sector z
conform documentaţiei depuse (C.U. nr. din 27.05.2019, a planurilor anexate şi
Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. - 3 emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bucureşti, Avizelelacordudle individuale ale deţinătorilor de reţele
edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, in urma
verificării efectuate pe teren in data de 18.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va
executa subteran, pe o Iungime de 13m branşament + 13m hidrant de incendiu ± 16m
racord, astfel:

• branamentuI i hiđrantul de incendiu se execută dfn conđucta existentă in
carosabilul str. Gara Herăstrău, până Ia aproximativ 2,Sm i 3m faţă de Iimita din
partea stângă a proprietăţii.

• racordul de canal se execută din conducta existentă Tn str. Gara Herăstrău, pănă Ia
aproximativ 23m faţă de Iimita din partea stângă a propńetăţii.

• !ără afectarea vegetaţiei existente în platbandă din vecinătatea traseuiui lucrării.
In timpul executărli acestei lucrări aveţi obligaţia respectării dlstanţelor

minlme faţă de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997
Reţeie edilitare subterane. condiţü de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptui arbońlor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiUilor din teren care să nu
distwgă sistemul radicular al materialului dendrologic. in timpul Iucrărilor constructowl va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor matehale în jurul trunchiului arborilor şi rănirealruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" in scopul menţinerii
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular aI acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

4—
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Vă facem cunoscut că în cazul in care este secţionat sistemul radicular al
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabila

Precizăm că in cazul in care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de Ia finalizarea
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arboń aflaţi în apropierea traseului
lucrării, veţi avea obligaţia inlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având in vedere cele constatate, vă facem cunoscut avIzul favorabil condiţionat
aI execuţiei lucrărilor menţlonate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitărli revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărllor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea inlţlală.
Conform articotului 5, Iitera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor
verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin
betonarea platbandelorlpastilelorlalveolelor/spaţiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fî sancţionată
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti1 ad.4, Iit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

150cr 20)3

Cätre : SC EVAM CONSTAL SRL — prIn dL PauI Moldovan — solicită ridicarea
exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: PS3-DADP - Serviciul Ađminisüarea Domeniului PubIIc
lntmma Odobe$i nr. 5-7', sector 3

Referitor Ia Iucrama: Extindem conductă de gaze natumle $ bmnşamente pe Dmmul
Gura Adeşului nr. 71, sector 3, Bucureşti

Reťehtor Ia cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1769040102.09.2019 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr. 9908/03.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea
lucrăńi: Extindere conductă de gaze naturale $ branşamente pe Drumul Gura Adeşului,
sector 3", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. din 01.07.2019, a planurilor
anexate şi Memoriului tehnic1 Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia
pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizelelacordurile individuale ale deţinătorilor de reţele
edilitare, avlz de traseu emis de PS 3), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren
în data de 18.10.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de
295m, astfel:

• din conducta existentă în carosabilul Dwmului Gura Ariesului, prin carosabilul
Drumului Gura ArieuIui, apoi prin drumul de seMtute (drum de pămănt) cu nr.
cadastral IE 227023, până Ia aproximativ 2,5m faţă de Iimita din partea stângă a
proprietăţii.

• in vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetaţie spontanä.
Tn urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţillor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut
avizul favorabil execuţlel Iucrărilor menţlonate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La flnalizarea Iucrărllor aveţl obllgaţia aducerii terenulul Ia starea lnIţIaIă.
Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 2412007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare „pentru protecţIa şI conservarea spaţlilor verzi, persoanele fizice şi
persoanele juridice au următoarele obllgaţli: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor
verzi". PrIn urmare este lnterzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea
platbandelorlpastilelorlalveolelorlspaţlu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
conform art. 4, lit, b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 30412009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că in baza acestui aviz nu se execută Iucrărl de defrisare sau toaletare.
Preze termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterH.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1770381 I 10056! LUW

Către : SC AVI PROD GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura
PMB

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1

Referitor Ia Iucmrea: Bmnşament de gaze nařumle pentru imobflul situat pe str. Nicolae
Cammfll nr 89, sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., inregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1770381/05.09.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 10056106.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrärii: Bmnşament de gaze naturale pentru imobflul si(uat pe str Nicolae
Cammfîl nr. 89, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.
din 14.05.2019, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea NotiUcării nr.

emisă de Agenţia pentru Proteąia Mediului Bucureşti,
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de
Administraţia Străzilor, avizul Ministerul Culturii nr. )‘ vă comunicăm
că, in urma verificării efectuate pe teren în data de 16.10.2019, s-a constatat că Iucrarea
se va executa subteran, pe o Iungime de 4m, astfel:

• din conducta existentă in carosabilul str. Nicolae Caramfil, intersecţie cu
Intrarea Poiana, până Ia Iimita din partea stângă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arboń plantaţi în aliniament.
În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe tehtoriul Municipiului Bucureşti, vă facem
cunoscut avizul favorabll execuţiei Iucrărllor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de inceperea execuţiei Iucrăhlor.

La Hnalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţlală.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că in baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaletare.

Prezentul avlz are termon de valabilitate i an de Ia data emiterii.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

CăKre MD ELECTRIC PROJECT SRL
(bd. Regiei nr. 6D, eĹ 2, ap.Axa Bucureşti)

Spre ştiinţă: Administrajia străzilor - Str. Domnita Ancufa ‘m 1, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Aflmentare cu energie elecidcă a imobilului situet pe strada
Petricani nr. 50D, sector 2, Bucuresti"

Referítor Ia cererea dvs., inregistrată la P.M.B. cu nr. 1770432106,09.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 10126109.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrăril: „Alimentare cu energie electdcă a imobflului sUuat pe strada Petdcani
nr. 50D, sector 2, Bucure$i' conform documentaţiei depuse (C.U. nr. n
18.07.2019, a planuhlor anexate şi Memońului tehnic, Clasarea Notihcăńi nr.

) emisă de Agenţia pentru ProtecUa Mediului Bucureşti1
Avlzeleiacordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de
Administraţia Străzilor Bucureşti), vă comunicăm că, in urma verificăhi efectuate pe teren
in data de 16.10.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa sobteran, pe o Iungime de
55m, astfel:

• Realizare branşament electric din CS-1 existentă pe str. Neagotă colţ cu Petricani
continuă pe partea numerelor pare a străzii Petricani până Ia un CS aflat Ia Iimita
din stânga a proprietăţii situate Ia nr. 50D.

• In proximitatea traseului Iucrăhlor există platbandă cu vegetaţie ( Iimita trotuawlul
C numerelor pare cu imobilele)

In timpul executăhi acestei iucrăń aveţi obligaţia respectării distanţelor minime
faţă de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 6591/1997 Re(ele edilitare
subterane. Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, Tn dreptul arbohlor din vecinătatea traseului Iucrăňi, săpătura
se va executa manual sau utilizánd o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI mateńalului đendrologic. În timpul Iucrăńlor constwctorul va
Iua măsuri de protejare a materiaiului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale in jurul trunchiului arborilor şi rănirealwperea ramudlor arbońlor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

In cazul in care reţeaua de branşare nu poate fi modeIatď in scopul menţinerii
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi in timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
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radicuiar ai acestora, defrişarea arbohlor in cauză se va efectua numai după obţinerea

unui aviz de speciaiitate emis in baza unei soiicitări punctuaie.
Vă facem cunoscut că în cazui în care este secţionat sistemul radicuiar ai

metarialuiui dendro)ogic sunteţi răspunzätori de evenlualeie pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabiie.

Precizăm că h cazul în care in urma verificăhior uiterioare (24 iuni de ia finaiizarea
iucrădior) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi in apropierea traseuiui
Iucrării, veţi avea obiigaţia iniocuiríí exempiareior uscate şi suportarea ccntravalońi
eventuaieior prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având in vedere ceie constatale, vă facem cunoscut avizui favorabIl condiţionat
ai execuţiei iucrărilor menţlonate.

Pentru orice modiflcare apărută ulterior emiterii prezentuiui aviz, aveţi
obiigaţia solicitäril revizuirli avizuiul inainte de inceperea execuţiei iucrărilor.

La flnaiizarea iucrăriior aveţi obligaţia aducerli terenuiui Ia starea iniţială,
inclusiv piantare iarbălgazon.

Conform artkcolului 5, Iitera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intraviianui iocaiităţiior, cu modificăriie şi compietăriie
uiteńoare „pentru protecţia şI conservarea spaţilior verzi, persoaneie fîzice şi
persoaneie Jurldice au următoareie obligaţli: să nu diminueze suprafeţele spaţillor
verzi". Prln urmare este intenisă reducerea suprafeţeior de spaţIu verde prin
betonarea platbandelorlpastllelorlalveolelorfspatiu verde.

Nerespectarea ceior menţionate în prezentul aviz de speciaiitate, va fi sancţionată
conform HC.G.M.B. nr 30412009, privind Normeie de protecţie a spaţiiior verzi de pe
teritoriul Municipiuiui Bucureşti, arŁ4, liŁb.

Menţionăm că in baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau
toaietare.

Beneflciawi, respectiv executantui iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrădi
i pentru respectarea condiţiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabllitate 1 an de Ia data emlterll.

DIREGTOR IV,
Slmona-M đłPś4
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1' PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către: S.C. MD ELECTRIC PROJECTS.R.L
(Bd. Regiei nr.6D, eĹ 2) aąi. AXÄ

Spre ştiinţă: -Admlnistraţla străzllor
Str Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1

O -P53-DADP - Serviclul Administrarea Domenlulul PubIlc
Intrarea Odobeşti nr 5-7, sector 3

Reťadtor Ia Iucrarew,,Deviere m(ea electäcä în vederea eĺiberării amplasamentului din
bd. TheodorPallady nr 61, sector 3"

Referitor Ia cererea dvs., inregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1770417106.09.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr1 10131109.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrăńi: Deviere reţea electrică in vederea eliberării amplasamentului din bd.
Theodor Pallady nr.51, sector 3" conform documenlaţiei depuse (C.U. nr
din 16.07.2019, a planudlor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notiflcării nr.

emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de
coordonare reţele edllitare I Avizele/acorduńle individuale ale deţinătohlor de reţele
edllltare, avlz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, ADP sector 3). vă
comunicăm câ, in urma veriflcării efectuate pe teren in data de 16.10.2019, s-a constatat
că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 1300m. astfel:

• Noua reţea se va amplasa subteran, în trotuawl numerelor impare aI bd. Th.
Pallady, intre strada Pedcle Papahagi si imobilul cu IE 232541 ş.t se va manona Ia
reţeaua existentă, în dreptul imobilulul cu IE 223316 aflat pe bulevardul Theodor
Pallady pe partea numerelor impare conflnuând prin Lrotuawl bulevardului până în
dreptul proprietăţii aflată la nr. 51.

în timpul executäńi acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării đistanţelor minime
faţă de axul arborilor đe 1 m—1 .5m, coníorm prevederilor SR 8591/1997 ReţeIe edilitare
subterane, Condiţii de amplasare.

Nr. 1770417110131 I 2Ę0CŢ2019

Bt Regim aatels rr 47. d şaJOOI3. ‚eb. SnnW. Ramb,a
T& 13flX555tŮ
IUtpiMmv pmDm



Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura

se va executa manual sau utilizănd o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu

distwgă sistemul radicular aI materialului dendrologic. În timpul lucrărĺlor constwctorul va

lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau

altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănireaÍruperea ramurilor arborilor prin

manevrarea utilajelor din dotare.

ln cazul Tn care reteaua de branşare nu poate fi Mmodelată" in scopul menţinerii

distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi in timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul

radicular aI acestora, defrişarea arbodlor in cauză se va efectua numai după obţinerea

unui aviz de specialitate emis in baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că in cazul in care este secţionat sistemul radicular al

metadalului dendrologic sunteţi răspunzătoń đe eventualele pagube produse Ia condiţii

meteo nefavorabile.
Precizăm că in cazul in care in urma verihcărilor ulterioare (24 Iuni de la finalizarea

Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arboń aflaţi in apropierea traseului

Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii

eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Avänd in vedere cele constatate, vă facem cunoscut avlzul favorabil condlţionat

al execuţiei lucrărilor menţionate.
Pentru orice modificare apărută ulterIor emiteril prezentulul aviz, aveţI

obHgaţia soHcitării revizuiril avizului inainte de inceperea execuţlei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerli terenului la starea lniţlală,

inclusiv plantare Iarbăigazon.
Conform articolului 6, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările

ultedoare ‚1pentru protecţia şi conservarea spaţlllor verzł, persoanele flzlce şI

persoanele juridice au următoarele obligaţli: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor

verzi". PrIn urmare este intenisă reducerea supraťeţelor de spaţiu verde prin

betonarea platbandelorlpastilelorlalvoolelorlspaţlu verde.

Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate1 va fi sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, pńvind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe

teritoriul Municipiului Bucureşti, art4, lit.b.
Menţionăm că in baza acestui aviz nu se execută lucrărI de defhsare sau

toaletare.
Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzătoń pentw execuţia lucrării

i pentru respectarea condiţiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTO UTIV,
Simon,yĄ%1PA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către: SC ENERGCONSTRUCT SRL
(Solicuă ridicarea exempîarului de Ia registratura PMB)

Spre şbinţă: P54 - Direcţia Gospodărlre LocaIă - SeMcluI Monitorizare şi Control -

Servicll SpaţII VenI
B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, ot. 1, sector 4

C Referitor Ia Iucrarea: AIimentare cu energie electrică a imobflului din str Reşiţa nr. 4,
sector 4, Bucureşti"

Referitor Ia cererea dvs., inregistrată Ia P.M.B, cu nr 1770697/06.09.2019 şi la
Direcţia de Međiu cu nr. 10133/09.00.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrăńi: AUmentare cu energie &ectdcă a imobflulni din str. Reşifa nr. 4, sector
4. Bucureştľ', conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 1. din 04.06.2010, a
planuhlor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificăńi nr. -

- ) emisă
de Agenţia pentw Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de coordonare reţeie edilitare/
Avizelelacordudle individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de
Dkecţia Gospodărire Locală-Serviciul Monltohzare i Control- Servicii Spaţii Verzi sector
4), vă comunicăm că, Tn urma verificäńi efectuate pe teren în data de 16.10.2010, s-a
constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 75m, astfel:

• Reallzare branşament electric subteran cu pozare din PTZ 1758 existent pe aleea
Ucea pe un traseu ce străbate trotuawl aferen[, continuă prin trotuawl din Str.
Coştila, pe partea parcăńlor publice, traversánd str. Co$ila până Ia imobilul aflat pe
strada Reşiţa nr. 4, Ia o cutle de secţionare DS 4558 aflată pe proprietatea
beneflciawlui

• În apropierea traseului există mateńal dendrologic, respectiv un arbore in alveolă
pe aleea Ucea, şi vegetaţie in aprDprierea parcăhi de pe strada Coştila, vis-a-vis de
proprietatea de Ia nr.4 de pe Str. Reiţa.

în timpul executării acestei Iucrăh aveţi obligaţia respectării distanţelor minime
faţă de axul arborilor de lm—1 .5m, conform prevedeńlor SR 8591/1997 Re(ele edilitam
subterane. Condi(ii de amplasare,

Menţionăm faptul că, Tn dreptul arbońlor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura
se va executa manual sau utilizănd o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materiaiului dendrologic, In timpul Iucrărilor constwctowl va
Iua măsuri de protejare a matehalului đendrologic, se va evita depunerea pământului sau

2OÜCt2OW
Nr. 1770697 I 10133 I
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altor materiale in jurul trunchiului arbońlor şi rănireaĺruperea ramurĺlor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi tmodelatď in scopul menţinerii
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
rađlcular aI acestora, defrişarea arborilor in cauză se va efectua numai după obţinerea
unui aviz de specialitate emis in baza unei solicităh punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul in care este secionat sistemul radicular al
metarialului dendrologic sunteţi răspunzătoň de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo neťavorabile.

Precizăm că în cazul in care in urma vehflcărilor ultehoare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrădlor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arboh aflaţi tn apropierea traseului
Iucrării, veţi avea obligaţia inlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având in vedere cele constalate, vă facem cunoscut avIzul favorabil condiţionat
al execuţiei lucrärilor menţlonate.

Pentru orice modIfIcare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţla solicitării revizulrli avizului inalnte de inceperea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea Iucrărllor aveţi obllgaţla aducerii terenului Ia starea iniţială,
inclusiv plantare iarbălgazon.

Conťorn adicolului 5, Iitera h, din Legea nr. 2412007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare „pentru protecţia şI conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şI
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu dlminueze suprafeeIe spaţiilor
verzi', Prin urmare este interzlsă reducerea suprafeţelor de spaţIu verde prin
betonarea platbandelorlpastilelorĺalveolelorlspaţlu verde.

Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată
conform H.C.G.M.B. nr 304i2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, arŁ4, lit.b.

Menţionăm că in baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defńsare sau
toaletare.

Beneficiawl, respectiv execuiantul lucrării, sunt răspunzătoh pentru execuţia lucrăńi
şi pentru respectarea condiţiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emlterfl.

ĺntocmit:
Exp. Anca AIex n ni

DIRECTOR EKECUTIV,
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către S.C. ANUTA L MARIAN-DA1ANA S.R.L
(soIicită ridicarea exemplarului de Ia registratum PMB, prin domnul Năstase Claudiu)

Spre şbinţă: Administratia Đomeniului PubIlc şI Dezvoltare Urbană Sector 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. g, sector 6

Referitor Ia Iucmrea:Redimensionare branşament apă potabflă pentru ansamblul
rezindenfi& din Municipiul Bucureşt Sector 6, Slmda Zinca Golescu nr. 45"

Referitor Ia cererea dvs., Tnregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1770712/06.09.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 10134/09.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrăńi: •Redimensionare branşament apă potabiiă pentru ansamblul
rezindenţial din Municipiul Bucureti, Sector 6, Strada Zinca Golescu nr45' conform
documentaţiei depuse (C.U. nr. Jin 14.05.2019, a planurilor anexate şi
Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. - i emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bucureşti, AvIzeI&acorduhle individuale ale deţinătorilor de reţele
edilitare, aviz de traseu emis de ADPDU sector5), vă comunicăm că, in urma verifioării
efectuate pe teren in data de 16.10.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa, pe o
Iungime de lOm, astfel:

• BranamentuI de apă va avea diametrul Dn 30 mm i se va racorda Ia conducta
publică de apă potabilă existentă pe strada Zinca Golescu până in dreptul
imobiłului situat Ia nr.45.

(D • NouI branşament se va executa prin inlocuirea pe aceIaşi traseu a
branęamentului.

• La Iimita din dreapta a proprietăţii situate Ia nr. 45 se află un arbore.
in timpul executăńi acestei Iucrăh aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de
axul arbodlor de lm—1 .5m, conform prevederilor SR 8591/1997 ReţeIe edilitare
subterane. Condifü de amplasare.

Menţionăm faptul că, in dreptul arbohlor din vecinătatea traseului Iucrăńi, săpătura
se va executa manual sau utillzând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului đendrologic. in timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri đe prote]are a materialului dendrologic, se va evita depunerea pămăntului sau
altor materiale în jurul twnchiului arbońlor şi rănireakuperea ramuńlor arborilor prin
mansvrarea uillajelor dIn dotare.

Nr. 17707121101341
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în cazul in care reţeaua de branşare nu poate fi “modelaiă in scopul menţinerií
distanţei faţă de arbohi din vecinătatea sa şi în Umpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular aI acestora, defrişarea arbohlor in cauzä se va eîectua numai după obţinerea
unui aviz de specialitate emis in baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că in cazul in care este sectionat sistemul radicular al
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventuaiele pagube produse la condiţii
meleo nefavorabile.

Precizăm că în cazui in care în urma veriflcărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi ĺn apropierea traseului
Iucrării, veţi avea obiigaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi supońarea contravaiorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având in vedere cele constatate, vă facem cuncscut avizul favorabil condlţionat
aI execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru or(ce modificare apărută ulterior emlterll prozentulul aviz, aveţi
obilgaţia solicitărli revizulrli avizului inalnte de începerea execuţiel Iucrărilor.

La flnallzarea Iucrărilor aveţi obligaţla aducerii terenului ia starea iniţială,
tnclusiv plantare iarbăigazon.

Conform articolului 5, iitera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţillor verzi din intravilanul Iocalităţiior, cu moditicările şi completările
ulterioare »pentru protecţia şi conservarea spaţilior verzl, persoanele fizIce şI
persoanele juridice au următoareie obllgaţli: să nu dlminueze suprafeţele spaţlllor
verzi". PrIn urmare este Interzlsä reducerea suprafeţelor de spaţIu verde prin
betonarea platbandelorlpastllelorlalveolelorţspaţlu verde.

Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate, va f] sancţionată
conform H.C.G,M.B. nr. 30412009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
tehtoriul Munidpiului Bucureşti, art.4, Iit.b.
Menţionăm că in baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrisare sau toaletare.
Beneflciawl, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi
pentru respectarea condiţiilor din aviz.

Prezentul aviz este valabll numai Insotit de avlzul Mlnlsterul CuIturIi sI
Identitătu Nauonale1 având !n vedere faptul că amplasamentul se aflá în Parcelarea
Grant, înscrIsă pe Lista monumentelor istorlce.

Prezentul aviz are termen de valabllltate i an de Ia data emiteril.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simon n PA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către : E-DIstrJbuţie Muntenia S.A.
(solicită ridicarea exemplamlui de Ia registratura PMB)

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electmnicii nr. 44, sector 2

Referitor Ia Iucrarea: „Racordare Ia reţeaua electńcă de distrĺbuţie a ansambluiui
rezidenţial din Municipiul Bucum$i, sector 2, Simda Pargańlor nr.68"

Referitor Ia cererea dvs., înreglstrată Ia P.M.B. cu nr.1770717I06.09.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 10135109.09.2019, prin care soiicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării:, ‚Racordare Ia roţeaua elactdcă de distńbuţie a ansamblului mzidenfial
din Municipiul BucureşI sector 2, Strada Pargarüor nr 68" conform documentaţiei depuse
(C.U. nr. 26.07.2019, a planurilor anexate şi Memohuiui tehnic, Clasarea
Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,
Avizelelacordurile inaiviouale ae deţinătorilor de reţele edilltare, aviz de traseu emis de
ADP sector 2), vă comunlcăm că, Tn urma veriflcăńi efectuate pe teren in data de
16.10.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 58m,
astfel:

Din postul de transîormare PT 903 aflat pe strada Pârgarilor traseul Iucrărilor
continuă pe partea numerelor pare a străzii până Ia imobilui situat ia nr. 68.
Lucrarea se execută pe un traseu care străbate trotuawl, in acesta aflându-se
arbori plantaţi in alveoie.
In timpul executăhi acestei Iucrări aveţi obiigaţia respectării distanţelor minime

faţă de axul arbohlor de 1 m—1 .5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele ediiitare
subterane. Condiţii de amplesare.

Menţlonăm faptul că, Tn dreptul arbońlor din vecinătatea traseului Iucrădl, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă slstemul radicular aI mateńalului dendroiogic. In timpul lucrărilor constructowl va
Iua măsuri de protejare a matehaluiui dendroiogic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale in jurul twnchiuiui arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

În cazuł in care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" in scopul menţinerii
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi in bmpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular aI acestora, defrişarea arbońlor în cauză se va efectua numai după obţinerea
unui aviz đe specialitate emis In baza unei solicităń punctuaIe.

Vă facem cunoscut că in cazul in care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzătod de eventualele pagube produse ia condiţii
meteo nefavorabile.

Nr. 17707171101351
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Precizăm că in cazul Tn care in urma verificăhior uiterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseuiui
Iucrării, veţi avea obligaţia inlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora

Având in vedere cele constatate, vă facem cunoscut avIzul favorabli condlţionat
aI execuţiei Iucrărllor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţI
obligaţIa solicltăril revizuirll avizului înainte de inceperea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerĺi terenutui la starea lniţială,
lnclusiv plantare larbăIgazon.

Conform adicolului 5, Iitera h, dín Łegea nr. 2412007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intraviianul Iocalităţilor, cu modiflcăńle şi completăriie
uiteńoare „pentru protecţIa şi conservarea spaiIor veni, penoanele fizice şi
persoanele juridlce au următoarele obIigai: să nu diminueze suprafeţele spaţillor
verzl", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţIu verde prin
betonarea platbandelorlpastilelor!alveoielorlspaţiu verde.

Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de speclaiitate, va fi sancţionată
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiuiui Bucureşh, art.4, Iitb.

Menţionăm că in baza acestui aviz nu se execută Iucrări de deMzare sau
toaietare.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzätoh pentru execuţia Iucrădi
şi pentru respeclarea condiţiiior din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabiiitate 1 an de la data emlterfl.

DIRECTOR EXECVTIV,
Simona.fląg6pEpPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

ztoci 2019

Către : SC ENNERGIES CONS
(Str. Puţui cu Tei nr.53)

Spre şüinţă: -ADP Sector 1 - B-dul Poligrafle! nr. 4, sector 1

-Companla Naţională do Administrare a Infrastructurll Rutiere
Bulevardul Dlnicu Golescu nr.38

r
r

Reťeritor Ia Iucraree: ‚1Alimentare cu energergie electdcă G&ede ComemaIă-parter corp
C3, situat pe soS. Bucureşti-Târgovişte nr. 50, secior 1, Bucureştř

Referitor Ia cererea dvs., inregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1772668/13.09.2019 şi la
Direcţia de Mediu cu nr. 10476/16.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea lucrăńi: „Alimentare cu energergie electdcă GaIede Comercială-parter coip
C3, situet pe so3 • i Bucure$i-Târgovişle nit 50, sector 1, Bucumşii ccnťorm
documentaţiei depuse (C.U. nr. l dIn 14.05.2019, a planuńlor anexate şi
Memoriului tehnic, Clasarea Notiflcăńi nr. - i emisă de Agenţia peniw
Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de
Administraţia Străzilor Bucureşti, ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma vehuicăhi
efectuate pe teren în data delS.1O.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa
subteran, pe o Iungime de 60m, astfel:

(‘D . Lucrarea se va realiza prin două racordud subterane care se vor manşona in
trotuarul oseIei Odăi, pe partea numerelor impare, cu subtraversarea carosabllului
perpendicular pe imobilul beneHciarulul, nr. 50 Corp C3 din Şoseaua Bucureşti
Tărgovite.

• Pe trotuawl numerelor impare a oseIei Odăi, În proximitatea manonăńi celor
două racorduri există un arbore cu înălţimea de lOm, multitulpinal.

In timpul executăńi acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime
faţă de axul arborilor de 1 m—1 .5m, conform prevederilor SR 8591/1997 ReţeIe edühtam
subterane. Condiţii de amplasere.

Menţionăm faptul că, in dreptul arbońlor din vecinătatea traseułui lucrării, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu

Bd, Regoa Eťsabeła ‚r 47, d poştalaaa3l3. secfl 5. Buon$I. Rmnfl
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distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. Tn timpul lucrădlor construclorul va

lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau

altor materiale in juwi trunchiului arbońlor şi rănirealruperea ramuńlor arborilor prin

manevrarea utilajelor din dotare.
Tn cazul În care reţeaua de branşare nu poate fI modeIată in scopul menţinerii

distanţei faţă de arbodi din vecinâtatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul

radicular aI acestora, deírişarea arbońlor Tn cauză se va efectua numai după obţinerea

unui aviz de specíalitate emis in baza unei solicitări punctuale.
Vâ facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sśstemul radicular aI

metahalului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii

meteo nefavorabile.
Precizăm că in cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea

Iucrăhlor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

Iucrării, veţi avea obligaţia inlocuidi exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii

eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.
Având in vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat

aI executiei Iucrărilor menţionate.
Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, avei

obligaţia solicitării revizuirii avizului inainte de inceperea execuţiel Iucrârilor.

La flnallzarea Iucrărllor aveţi obllgaVa aducerll terenulul Ia starea iniţială,

incluslv plantare iarbălgazon.
Conform articolului 5, Iitera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completădle
ulterioare „pentw protecţIa şi conservarea spaţiilor veni, persoanele fizice şi
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor

verzi", Prin urmare este Interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin
betonarea platbandelorlpastllelorlalveolelor/spaţiu verde.

Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform HC.G.M.B. nr 30412009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe

teńtoriul MunicipIului Sucureşti, art.4, IiŁb.
Menţionăm că in baza acestui aviz nu se execută Iucrărí de defńşare sau

toaletare.
Beneflciarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării

i pentru respectarea condiţiilor din aviz.
Prezentul aviz este valabfl numai insoűt de avizuI C.N.A.LA( Compania

Natională de Administrare a Infmstructurfi Rutlere)
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către SC FLORENflNA TRANS SRL — prin dL Catalin Tefliu— solicită ridicarea
exemp(awlui de Ia reglstratura P518

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1
PS5 — Direcţia Generală Operaţiuni - Serviciul Administrare Spaţii Veni
şi Parcuri - Str Fabrica de Chibdtud nr 9-11, sector 5

Referitor Ia Iucrama: Extindem reţea e!ectńcă pentru alimentarea cu energie electdcă a

o imobflului cu adresa str Petre Ispimscu nr 109 A, sector 5, Bucureşti

o
Reĺehtor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1774184/18.09.2019 şi Ia

Direcţia de Mediu cu nr. 10671/19.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrărĺi: „Extindere re(ea electrică pentru aümentarea cu energie eţectrică a
imobflului cu adresa str Petre (spirescu nr 109 A, sector 5", conform documentaţiei
depuse (C.U. nr. din 04.06.2019, a planuńlor anexate şi Memoriului tehnic,
Clasarea Notificării nr. - emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureşti, PIan de coordonare reţete edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia
Străzilor i ADP sector 5), vă comunicăm că, in urma verificării efectuate pe teren în data
de 11.10.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 265m,
astfel:

• din PT 3512 existent in vecinătatea blocului P 64 din str. Dornească nr. 2, prin
trotuarul de acces aI blocului P 64, continuă prin trotuarul nr, pare al str
Domeasca, subtraversează str Petre Ispirescu, continuă prin trotuawl nr. pare al
str. Petre Ispirescu, pănă Ia aproximativ 2,5m faţă de Iimita din partea stângă a
propńetăţii.

• fără afectarea vegetaţiei existente in spaţiile verzi aferente ale blocurilor din
yecinătatea traseului Iucrării.
In timpul executării acestei Iucrărl aveţi obligaţia respectării distanţelor

minime faţă de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederllor SR 8591/1997
Reţele edilltare subterane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arbchlor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura
se va executa manual sau utilizănd o tehnologie adaptată conđiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI matehalului dendrologic. ln Umpul Iucrărilor constructowl va
Iua măsuri de protejare a mateňalului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale in juwl twnchiului arborilor şi rănirealruperea ramuhlor arboňlor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

Tn cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" în scopul menţinerii
distanţei faţă de arbohi din vecinătatea sa şi in timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular aI acestora, defrişarea arborilor in cauză se va efectua numai după obţinerea
unui aviz de specialitate emis in baza unei solicitări punctuale.
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Vă facem cunoscut că in cazul in care este secţionat sistemul radicular aI

metahalului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia conđiţii

meteo nefavorabile.
Precizăm că în cazul în care în urma veriiicărilor ulterioare (24 Iuni de Ia flnalizarea

Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii

eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat

al execuţiei lucrărilor menţionate.
Pentru orice modificare apárută ulterlor emiterii prezentulul aviz, aveţi

obiigaţia solicitării revizuirii avizuiul înainte de inceperea execuţiel Iucrârilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerfl terenului Ia starea iniţIală.

Conforrn articolului 5, iitera h, din Legea nr. 2412007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiiior verzi đin intravilanui localităţilor, cu modiflcărüe şi completările

uiterioare „pentru protecţia şl conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi

persoaneie juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor

verzi't, Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spau verde prin

betonarea platbanđelorlpastlielorialveolelorlspatiu verde.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de speciaiitate, va fi sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe

teritoriui Municipiului Bucureşti, art.4, Iit.b.
Menţionăm că in baza acestui aviz nu se execută iucrări de defrişare sau

toaletare.
Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia

Iucrării şI pentru respectarea condiţiilor din aviz.
Prezentul avlz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emlterli.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către : SC APA NOVA SA — prin d-na — solicită ridicarea
exemplarului de Ia registratura PMB

Referitor Ia Iucrarea: Realizarea unui foraj de mare adâncime pentru captarea apei din
subteran în bd. Dimitde Pompeiu nr. ‚ sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1737113/16.05.2019 şi ia Direcţia
de Mediu cu nr. 4336/17.05.2019, compietată cu documentaţia înregistrată Ia P.M.B. cu nr.
1776013125.09.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 10937/26.09.2019, prin care solicitaţi avizul
de specialitate privind executarea Iucrării: „Realizarea unui foraj de mare adâncime pentru
captarea apei din subteran în bd. Dimitrie Pompeiu nr 19, sector 2' conform documentaUei
depuse (C.U. nr, cu preiungirea valabilităţfl până Ia data de

a pianurilor anexate şi Memoriului tehnic, Decizia Etapei de Tncadrare nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile

individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz Gospodărire a Apelor, emis de Apele
Române), vă comunicăm că, în urma veriflcării efectuate pe teren in data de 23.10.2019, s-a
constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 50m, astfel:

• se execută un foraj hidrogeologic (H210m) cu caracter de explorare-expioatare în
incinta staţie de pompare Nord din Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 19.

• în vecinătatea Iucrării i amplasamentului nu există arbori plantaţi, există iarbă.
ln urma anaiizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiuiui Bucureşti, vă facem cunoscut
avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentuiui aviz, aveţi obligaţia
soiicitării revizuirfl acestuia înainte de începerea execuţiei iucrăriior.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială, inclusiv
plantare iarbăÍgazon.

Conform articolului 5, Iitera h, din Legea nr. 24/2007 privind regiementarea şi
administrarea spaţUlor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi
persoanele juridice au următoareie obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor
verzi", Prin urmare este interzisă ređucerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea
platbandelorlpastiielorlaiveolelorlspaţiu verde.

Nerespectarea ceior menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută iucrări de defrisare sau toaletare.
Prezentul aviz are termeii.de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECU
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1749491,1769343 l 6244,9953 I 29 0CT2079
Către: Deck Computers International SRL- prin d-na - solicită
ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electrnnicü nr. 44, sector 2

Referitor Ia Iucrarea: „Bransament electric pentru imobflul situat pe str Thomas
Masaryk nr. ‚ sector 2, Bucure.şti"

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1749491126.06.2019 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr. 6244/27.06.2019, completată cu documentaţia înregistrată Ia P.M.B. cu nr.
1769343/03.09.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 9953/04.09.2019, prin care solicitaţi avizul

r de specialitate privind executarea Iucrărfl: „Bransament electric pentru imobflul situat pe str
Thomas Masaryk nr. 11, sector Z Bucure$i", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoríului tehnic, Clasarea Notificării
nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizelelacordurile
individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 2), vă
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 18.10.2019, s-a constatat că
Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 15m, astfel:

• Realizare branament subteran energie electrică pentw imobilului situat în str. Thomas
Masaryk nr. 11, prin mansonare în trotuarul numerelor pare, subtraversând
carosabilul i trotuarul adiacent imobilului alimentat, până Ia noul PT amplasat în
incinta imobilului alimentat.

• Pe traseul iucrărilor sau în vecinătatea acestuia nu există spaţii verzi, arbori sau
arbuti, Iucrările fiind executate prin carosabil/asfalt.

În urma anaizării dosaruui, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiiior verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut
avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia inainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, lit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304i2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau toaletare.
Prezentui aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii i este valabil

numai însoţit de avizul Ministerul Culturii i iđentităţii Naţionale.
DIRECTOR4tbJŢtV,
Simona4&jÇöj Întocmit:
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

29 0CŢ2019

Către D-na

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligraflei nr. 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de energie electdcă pentru imobiiul situat pe
str Sălăjeni nr, ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1755817/17.07.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 7129/18.07.2019, completată cu documentaţia înregistrată Ia
P.M.B. cu nr. 1770307/05.09.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 10058/06.09.2019, prin
care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării: »Branşament de energie
electdcâ pentru imobilul situat pe str. Săläjeni nr. 22 ‚ sector 1", conform documentaţiei
depuse (C.U. nr. ‚ a planurilor anexate şi
Memoriului tehnic, Clasarea Notifĺcării nr, emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bucureşti1 Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele
edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma veriflcării
efectuate pe teren în data de 18.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa
subteran, pe o Iungime de 2m, astfel:

• din LEA JT existent în trotuarul str. Sălăjeni, în dreptul imobilului cu nr. 22, prin
trotuarul str. Sălăjeni, până Ia Iimita din partea stängă a proprietăţii

• fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor

minime fată de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997
Reţele edilitare subterane. Condîţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. În timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a matehalului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale in jurul trunchiului arborilor şi rănireaíruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

Tn cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi"modelată" în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi in timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular aI acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma veriflcărilor ulterioare (24 luni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Nr. 1755817,1770307 I 7129,10058!

d. Regina Bisata nr. 47, 00d poştM 050013, sector 5, Buajreşt. Romána



Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat

aI execuţiei Iucrărilor menţionate.
Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială,

inclusiv plantare iarbă/gazon.
Conform articolului 5, Iitera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

adminístrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările

ulterioare „pentru pratecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi

persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor

verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin

betonarea platbandelor/pastilelorlalveolelorlspaţiu verde.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe

teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, IiŁb.
Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau

toaletare.
Seneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia

Iucrării ęi pentru respectarea condiţiilor din aviz.
Prezentul aviz are termen de valabilitate ‘1 an đe Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
SJ,%p(ana POPA

((t t !ntocmit:
ExRoxanaPARASCA

r
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Red:PR/3ex.-241Q.201 9 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
pe data de
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r PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1764969/9419; 1782586/11579; 1784240/11868/ 2 GC( îOţg
CĂTRE

S.C ANTOPRESTACTIV S.R.L.
B-dul Ghencea nr. 24, B1. C 88 B. sector 6

Spre ştünţă:

Administraţia străzilor
Str Donmiţa Ancuţa nr.1, sector 1

Referitor la lucrarea: Lucrare structurală de irnerconectare pentru op!inzizarea Jiuwţionalităţü
sisíenjului MP pe B-dul Tudor ĺűadimirescu, Calea 13 Septembrie şi Calea Rahovei, sector 5,
Bucuresti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată b P.M.B. cu nr. 1764969/20.08.2019 şi la Direcţia de
Mediu cu nr. 9419/21.08.2019, completată cu documentaţia înregistrală Ja P.M.B. cu nr.
1782586/14.10.2019, 1784240/18.10.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 11579/15.10.2019,
11868/21.10.2019 prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Lucrare
síructurală de interconectare pentru optimizarea Jimcţionalităţii sis!ernzdui MP pe B—dul Tudor
Vladimirescu, Calea !3 Septembrie şi Calea Rahovei, sector 5, Bz,curesui' conform documentaţiei
depuse (C.U. nr. din 22.01.2019, a planurilor anexate şi Memońului telmic, Clasarea
Notifkării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti ş Plan de
coordonare reţele semnat de deţiriătońi de reţele edilitare). vă comunicăm că, în urma verificării
efectuate pe teren în data de 10.1Q.2019, s-a constatat că săpătura se execută în carosabil ‚ limitrof
trotuamlui care nu prezintă plantaţie de aliniament.

In urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşi, vă facem cunoseut avizul
favorabil execuţiei lucrărilor menţionate, la flnalizarea lucrării avâid obligaţia aducerii terenului
Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este condiţionat de respectarea tuturor prevederilor din actele care au stat la
baza instrumentării solicitării, iar pentru ońee modifkare apărută ulterior emiterii prezentului aviz,
aveţi obligaţia solicitării revizuińi acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art. 4. lit, b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi
de pe teńtoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrisare sau toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emitedi.

DIRECTOR
Sirno,za-MúiqnarpWA

iíI iJt !l

Đ
Expekł7grCristina ENÁCHE

Red E.C. i 4 cx. — 23.10.2019 - prezenlut avu a îost poslal pe site-u! PMfl 2pe daia de ą.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

29. 6cr 2019

CĂTRE
E- Distribuţk Mnntenia S.A. prin s.c Best Electroproiect S.R.Ł.

Str. Justiţiei nr. 58-60, ap. 4, sector 4
Spre $iinţă:

ADP Sector 1
B-dul PoligraJiei nr. 4, sector]

Referitor la lucrarea: Branament electric subteran pentru racordare la reţeaua
electrică de distribuţie a ansamblului rezidenţialpe strada Avionului nr. 34, sector J

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1765739/21.08.2019 i Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 9455/22.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea lucrărü: „Bransarnent electric subteran pentru racordare la reţeaua electrică de
distribuţie a ansarnblului rezidenţial pe strada Avionului nr. 34, sector J ‘ conform
documentaţiei depuse (C.U. nr. din 04.07.2019, a planurilor
anexate i Memoriului telmic, Clasarea Notificării nr. ;0.07.2019 emisă de Agenţia
pentru Protecţia Mediului Bucure$i i Plan de coordonare reţele semnat de deţinătorii de
reţele edilitare), vă comunicăm că, în unîia veriflcărü efectuate pe teren în data de
17.10.2019, s-a constatat că săpătura se execută în trotuar pe o lungime de aproximativ
35ml ‚ trotuar fără plantaţie de aliniament.

In urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.U.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti, vă facem
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate, la finalizarea lucrării având
obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este condiţionat de respectarea tuturor prevederilor din actele care au
stat la baza instrumentării solicitărü, iar pentru orice modificare apărută ulterior emiteńi
prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei
Iucrărilor.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
conform art. 4, lit, b din Anexa l Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de proteeţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare san
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR E flV,
Sinwna-M71

çÎń7mit

‘1
4ţ / Exper!jd Cristina ENA CHE

Red . E.C. 14 ex. — 24.10,2019 . prezentul atizA iat pe siIe-ul PMB
pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

1g, DcŢ2o
CĂTRE

E- Đistribuţie Munđenia S.A. prin s. C Best Eiecźroproiect S.R.L.
Str Justifiei nr 58-60, ap. 4, sector 4

Spre tiinţă:
ADP Sector 1
B-dzd Poligrajiei nr. 4, sector ]

Referitor la lucrarea: Branşarnent energie electrică pe strada Petru Maior nr 8, sector
1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1765738/21.08.2019 i la
Direcţia de Mediu cu nr. 9457/22.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea lucrării: „ Executare bransament reţea electrică in vederea alimentărü cu

energże electrică a irnobilzdui situat pe str, Petru Maior nr. 8, sector 1", conform
documentaţiei depuse (C.U. nr. din 26.06.2019, a planurilor anexate

i Memoriului tehnic, Clasarea Notiűcării nr. emisă de Agenţia pentru

Protecţia Mediului Bucureti i Plan de coordonare reţele semnat de deţinătorii de reţele

edilitare), vă comunicăm că, în urma verifîcării efectuate pe teren în data de 17.10.2019, s-a

constatat că săpămra se execută în trotuar pe o lungime de aproximativ 20m1 ‚ trotuar fără

plantaţie de aliniament.
In urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţńlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti, vă facem

cunoscut avizul favorabil execuţiei Jucrărilor menţionate, Ia finalizarea lucrării având

obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.
Prezenlul aviz este condiţionat de respectarea tuturor prevederilor din actele care au

Q
stat la baza instrumentării s&icitării, iar pentru orice modificare apărută ulterior emiterii

prezentului aviz. aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei

lucrărilor.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fl sancţionată

conform art. 4. lit, b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie

a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti.
Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau

toaleíare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DJRECTOR EYP'JJTIV,
Simona-MaSľi'

ExeíZna ENACHE
*

Rcd E.C. /4 ex. — 24.10.2019 - prezenlul aviz a Ibt peslal pc site-ul PMB 2
Iitip pe dala dc

I ..so* I . II
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1765899/9522; 1785580/12006
29

CĂTRE
s.c ANTOPRESTACTIV S.R.L.

B-dul Ghencea nr. 24, B1. C 88 B, sector 6

Spre tiinţă:
- Administraţia străzilor
Str. Domniţa Ancufa nr. 1, sector 1

- Administratia Domeninlni Public Sector 1
B-dzd PoligraJiei nr. 4, sector]

Referitor la lucrarea: Dezafeciare conducte .yi branşamente 0Ł, joasă presiune şi realizare
branamente noi din conducta existenlă medie presiune de pe B-dul Aviatorižor, între str.
Muzezd Za,nbaccian — B-dul Mircea Eliade, sector I

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1765899/22.08.2019 i
la Direcţia de Mediu cu nr. 9522/23.08.2019, completată cu documentaţia înregistrată
la P.M.B. cu nr. 1785580/23.10.2019 i la Direcţia de Mediu cu nr.
12006/24.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea
lucrării: „ Dezafectare condncíe şi branşanzente 0Ł, joasă presinne vi rcalizare branarnente noi
din conducta existernă medie presiune de pe B-dul Aviaĺorilor, între str Muzeząl Zarnbaccian —

dul Mircea Eliade, sector i ‘ conform documentaţiei depuse (C.U. nr, din
09.08.2018, a planurilor anexate i Memoriului tehnic, Clasarea Notifîcăńi nr.

emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti şi Plan de
coordonare reţele semnat de deţinătorii de reţele edilitare), vă comunicăm că, în urma
veriflcärii efectuate pe teren în data de 10.10.2019, s-a constatat că lucrarea se
execută în carosabil/trotuar, pe care există plantaţie de aliniament, fără afectarea
vegetaţiei existente în pastilele aliniamentului de arbori din vecinătatea
branpmentelor.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din pastilele aliniamentului aferente
branamente1or, în timpul lucrărilor eonstructorul va Iua măsuri de protejare a
materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor care se vor executa
manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren, de 1,5-2,5m faţă de
arbori, se interzice depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului



arborilor i/sau rănirea!ruperea ramuriior arborilor prin manevrarea utiřajelor din
dotare.

In cazul în care reţeaua de branare nu poate fi “modelată" în scopul
menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa i în timpul execuţiei se
secţionează sistemul radicular al arborelui/arborilor (stânga-dreapta branament), se
va solicita punctual, în regim de urgenţă, emiterea unui aviz de specialitate pentru
defřiarea arborelui/arborilor în cauză. Vă facem cunoscut că în cazul în care această
distanţă nu se poate respecta nu suntern răspunzători de eventualele pagube produse
la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma veriücărilor ulterioare (6 luni de la
űnalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuirea unor arbori din aliniamentele

afiate în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor
uscate i suportarea contravalorü eventualetor prejudicii produse prin prăbuirea
acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei

Iucrărilor menţionate.
Prezentul aviz este condiţionat de respectarea tuturor prevederilor din actele

care au stat ta baza instrumentării solicitării, iar pentru orice modificare apărută
ulterior etniterii prezentului aviz, aveţi obligaçia solicitării revizuirii acestuia înainte
de începerea execuţiei lucrărilor.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi
sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti, art.4, lit. b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate l an de la data emiterii.

DIRECTOR(ĘCUTIV,
\\C

Sinwnu-kžariqndýOPA
..j Kl i
‚C
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ExperrŞx7ristina ENA CHE
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

2 ocrzoi

CĂTRE
s.c ANTOPRESTACTIV S.R.L

B-dul Ghencea nr. 24. Bl. C 88 13, sector 6

Spre tiinţă:

- Administraţia străzilor
Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1
- Compania Naţională dc Administrare a Infrastructurii Rutiere (Compania Naţională de
Autostrăzi şi Drumuri Naţionale)
Bulevardul Dinicu Golescu 38, sector I
- Regia Naţională a Pădurilor Romsilva
Strada Petńcani nr. 9 A, sector 2

Referitor la lucrarea: Lucrare structurală de sectorizare reţea inflegire sistem distribuţie .Şos.
Odei vi Aleea Teişani. sector 1, Bucureti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1765895/22.08.2019 şi la Direcţia de
Mediu cu nr. 9523/23.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării:

Lucrare strucşurală de sectorizare refea íntregire sistem distribufie Şos. Odei ş Aleea Teişani,
sector I' conform documentaţiei depuse (C.U. nr. din 11.03.2019, a planurilor
anexate i Memoriului tehnic, Clasarea Notiflcăńi nr, emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bucureti i Plan de coordonare reţele semnat de deţinătorii de reţele edilitare),
vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 10.10.2019, s-a constatat că
săpătura se execută în carosabil i trotuar fără plantaţie de aliniament.

In urma analizăńi dosamlui, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teńtoriul Municipiului Bucureti, vă facem cunoscut avizul
favorabil exeeuţiei Iucrărilor menţionate, la finalizarea lucrării având obligaţia aducerii terenului
la starea iniţială.

Prezentul aviz este condiţionat de respectarea tuturor prevederilor din actele care au stat la
baza instrumentăńi solicităńi, iar pentru orice modificare apărută ulterior emiteńi prezentului aviz,
aveţi obligaţia solicitării revizuińi acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrăńlor.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform

art 4, lit, b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţülor verzi

de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iuerări de defrisare sau toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 aii de la data emiierii.

DIRECTOR
Simo,rn-MáÝI?q Ę0P4
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

79, UCT.7019

Către : SC GENERAL MPM IMPEX SRL — prin dI. — solicită ridicarea
exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: Ađministratia Domeniului Public şi DezvoItare Urbană Sector 6
Intrarea LL Av. Caranda Gheorghe nr 9, sector 6

Referitor Ia Iucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale $ branamente pe
drumul de acces adiacent imobflelor cu IE 200335, IE 200332, IE 201918, IE 203166,
pe terenui cu IE 203167 $ pe aleile de acces aferente imobflului cu adresa
bd. Timisoara nr. ‚ sector 6, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., mnregistrată ia P.M.B. cu nr. 1769014/01.09.2019 şi Ia
Direcţia de Medíu cu nr. 9909/03.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Extindere reţea de distdbuţie a gazelor naturale i branamente pe
drumul de acces adiacent imobflelor cu IE 200335, IE 200332, IE 201918, IE 203166, pe
terenul cu IE 203167 I pe aleile de acces aferente imobilului cu adresa bd. Timioara nr
101 Ę sector 6", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.
a planurilor anexate şi Memoriuiui tehnic, Clasarea Notiflcării nr. emisă
de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare,
Avizelelacordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz emis de ADPDU
sector 6), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 18.10.2019,
s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 537m, astfel:

• din conducta existentă în drumul de seMtute, în dreptul imobilului cu lE 215031,
pe drumul de acces adiacent imobilelor cu IE 200335, IE 200332, lE 201918, IE
203166, va avea CT în dreptul imobilului cu lE 203167 i o ramificaţie pe terenul
cu IE 203167, lE 203175 i va avea CT în dreptul scării 1.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetaţie spontană.
în urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normeie de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriui Municipiuiui Bucureşti, vă facem
cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentuiui aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finaiizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului ia starea iniţială,
inclusiv plantare iarbălgazon.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor
verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin
betonarea platbandelorIpastilelorIalveolelorlspaţiu verde.

Nr. 1769014199091
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Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie
a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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,
Simon $$WâhOPA

Întocmit

\- t'( Exp. Roxana PARASCA

25. 0 Ci 2019

Red:P.R.I3ex-24.1U2019 - prezentut avz a fost postat pe síte-ul PMS
pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către DL

Spre ştiinţă: PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public

Intrarea Odobeşti nr. 5-7 sector 3

Referitor Ia Iucrarea: „Alimentare cu energie electrică a imobiiului situat pe str. Cerceĺu

nr. ‚ sector 3, Bucuresti"

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1768945/02.09.2019 şi Ia Direcţia

de Mediu cu nr. 9913/03.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea

!ucrărü: „Aümentare cu energie electrŕcă a imobilului situat pe str CerceIu. nr 30, sector 3,

Bucuretľ', conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a

planurilor anexate şi Memoriu!ui tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de

reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 3, avizul Ministerului Culturü nr.

)‘ vă comunicăm că, in urma veriflcării efectuate pe teren în data de

18.10.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 7m, astfel:

• Extindere reţea electrică din LEA Cercelu situat în dreptul imobilului cu nr. 32,

continuă pe un traseu ce străbate trotuarul numerelor pare al str. Cercelus, până la

noul BMPT montat în incinta imobilului de pe str. Cercelu nr. 30.

• Pe traseul lucrărilor sau in vecinătatea acestuia nu există spaţii verzi, arbori sau

arbuti, lucrările fiind executate prin carosabil/asfalt.

Tn urma analizării dosarului, in conformitate cu H.C.G.M.R. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut

avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia

solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul CuIturH i ldentităţii

Naţionale.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform ań. 4, lit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a

spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrisare sau toaletare.

Prezentul avi rntarmen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXE,çđrIV, ‘,

7; Întocmit:
\ry J/. Exp.PeeACA

Red:AĄflex.-24.1Q.2019 - pr4nji&jidâ'ost pcstat pe site-uI PMB
pe data de

(‘i
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

29. acr 2Ü19

Către:SC APA NOVA SA
Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Stefan ceI Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: PSS — Direcţia Generală Operaţiuni - Serviciul Administrare Spaţii Verzi

şi Parcuri - Str Fabrica de Chibrituri nr 9-11, sector 5

Referitor Ia Iucrarea: „Extindere branament de apă potabflă Ia imobflul din

str dr Nicolae Vicol nr ‚ sector 5, Bucureti"

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1768759/02.09.2019 şi Ia Direcţia

de Mediu cu nr. 9914/03.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea

Iucrării: „Extindere branament de apă potabilă Ia imobilul dŕn str dr. Nicoĺae Vicol nr. 9,

sector 5", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. a planurilor

anexate şi Memoriului tehnic1 Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia

pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele

edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 5, Aviz Ministerul Culturfl nr. )‘

vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren in data de 18.10.2019, s-a constatat

că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 29m, astfel:

• Branament de apă potabilă, cu Iegătură Ia reţeaua publică de apă potabilă Dn lOOmm

existentă pe str. Dr. Nicolae Vicol, pe un traseu care subtraversează parţial carosabilul

i trotuarul străzii, până Ia căminul pozat în incinta imobilului situat Ia nr. 9.

• Pe traseul Iucrărilor sau în vecinătatea acestuia nu există spaţii verzi, arbori sau

arbuti, Iucrările fiind executate prin carosabil/asfalt.

ĺn urma analizării dosaruluk, in conformitate cu 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 emiterfl prezentului aviz, aveţi obligaţia

solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obIigaa aducerii terenului Ia starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fl sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.S. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a

spaţńlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrisare sau toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR
Simona-Ma ţia P !ntocmit:

ExpgaPARSCA

Red:AA.!3ex.-24.1D2Ot9We tgI%Viz a fost postat pe site-u! PMB 2*
pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

29. 0C12ű19

Către DI.

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poiigraűei nr 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: „Reaiizare bransament de apă i racord canalizare pentru imobilul

situat în str. Axinte Uricariu nr ‚ sector 1"

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1769395/03.09.2019 şi Ia Direcţia

de Mediu cu nr. 9956/04.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea

Iucrărfl: „Realizare branament de apă şi racord canalizare pentru imobUu/ situat în str Axinte

Uricariu nr 11, sector l'ţ conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.

emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizelelacordurile individuale ale

deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în

urma verificării efectuate pe teren în data de 18.10.2019, s-a constatat că Iucrarea se va

executa subteran, astfel:

• BranamentuI de apă se va avea o lungime de 9m i se va racorda Ia conducta publică

de apă potabilă aflată pe str. Axinte Uricariu, până în dreptul imobilului situat Ia nr. 11.

• Racordul de canalizare va avea o Iungime de 7m i va colecta i evacua apele uzate în

reţeaua publică de canalizare existentă pe str. Axinte Uricariu.

• Pe traseul lucrărilor sau în vecinătatea acestuia nu există spaţii verzi, arbori sau arbusti,

lucrările fiind executate prin carosabil/asfalt.

Tn urma analizărfl dosarului, în conformitate cu 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.

r Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia

soflcitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specia(itate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a

spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR
Simona-MariaţěPP Întocmit

j3xanaPARASCA

Red;MJ3ex.-24.1O2019 - preziituravíz a fost postat pe site-ul PMB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

22 0CŢ2019

Către : SC GINICON SRL - Str. Modestiei nr 62, sector 1

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr 44, sector 2

Referitor Ia Iucrarea: „Extindere conductă gaze naturale $ branamente pe str Ion
Porumbăceanu $ str Ricinului nr ‚ sec(or 2, Bucuretľ'

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1769925/04.09.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 9987/05.092019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Extindere conductă gaze naturale $ branamente pe str Ion
Porumbăceanu i str Ricinului, sector 2, Bucure$i", conform documentaţiei depuse (C.U.
nr. ‚ a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea
Notificărh nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de
ADP sector 2, aviz Primăria Sectorului 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate
pe teren în data de 18.10.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o
Iungime de 427m, astfel:

• Extindere conductă gaze naturale GN RP PE 100SDR 11 Dn 125mm, din
conducta existentă pe strada Ion Porumbăceanu, unde are punct de conexiune,
conducta va fi montată subteran prin carosabilul str. Ricinului până în dreptul
imobilului cu nr. 94, str. Ricinului.

• Tn proximitatea traseului Iucrărilor se află o pastilă cu gard viu.
urma analizării dosarului, in conformitate cu 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea

platbandelorIpastilelorlalveolelOrlsuprafeţelOr de spaţiu verde.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform ar[. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.&M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie

a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau

toaletare.
Prezentul aię4ermen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXWČüTIiflx -

Simona-MariŤa Ppý'Ą? Intocmit:
Exp. Roxana PAFASCA

Red:AĄ.I3ex.-24.1O2019 - prezentul aviz a fnst postat pe site-uL PMB 2
pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 17704261101231 29 OCŢ2Oly

Către 5C MIRAL INSTAL COMPANY SRL
Aleea Madus EmanoU Buteică nr. 18-20, sector 3

Spre şUinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electmnicü nr. 44, sector 2

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentm imobflui situat pe str. Ion

VIad nr ‚ sector 2, Bucureti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1770426/0609.2019 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr. 10123/09.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Ion VIad

nr. 3-5, sector 2', conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă

de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizelelacordurile individuale ale

deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm

că, În urma verificării efectuate pe teren în data de 18.10.2019, s-a constatat că

Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de lOm, astfel:
• Realizare branament din PE1 00 SDR1 1 Dn32mm, din conducta existentă pe

strada VIad Ion, subtraversând carosabilul până aprox. 23m faţă de Iimita din

stânga a proprietăţii
• Pe traseul Iucrărilor sau în vecinătatea acestuia nu există spaţii verzi, arbori sau

arbu$i, Iucrările fiind executate prin carosabil/asfalt.
Tn urma analizării dosarului, în conformitate cu HC.G.M.B.

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului

cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.
Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului

solicitării revizuirii acestuia Înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obIigaţia aducerii terenului Ia
Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea

platbandelor/pastilelor/alveolelor/suprafeţelor de spaţiu verde.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform ad. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.&M.B. nr. 30412009, privind Normele de protecţie

a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau

toaletare.
PrezentuIajjiz ermen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DÎRECTOR E4UJ!j3\
S,mona-Manaa P

Red:PAJ3ex.-24.l0.2019 . prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB ‘ 00ţ
pe data de
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nr. 304/2009 privind
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr.17704451101251 29 0c12019

Către : E-Distribuţie Muntenia - prin

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicâ nr. 44, sector 2

Referitor Ia Iucrarea: „Branament electric pentru imobilul situat in strada Grigore MoisŰ
nr. ‚ sector 2, Bucureti"

Referitor la cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1770445/06.09.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 10125/09.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Branament &ectric pentru imobUul situat în strada Grigore MoisU nr
26-30, sector 2", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a
planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor
de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 2), vă comunicăm că1 în urma
verificării efectuate pe teren în data de 18.10.2019, s-a constatat că Iucrarea se va
executa subteran, pe o Iungime de 30m, astfel:

• Din cutia de secţionare tip DS4522/2 amplasată pe str. Grigore Moisil, vis-a-vis de
proprietatea dezvoltatorului, subtraversează str. Grigore Moisil i continuă prin
trotuarul numerelor pare aI străzii, până la noul FDCP proiectat Ia Iimita din stânga
a imobilului situat Ia nr. 28-30.

• În apropierea traseului există vegetaţie în aliniament stradal precum i o platbandă
verde în vecinătate.
Tn timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime

faţă de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că1 în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

Tn 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 acestora1 defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Bď Reoina Elisabeta nr. 47. d ocstal 050013. sedor5. Bucureşb. R&nânia I I



Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al

metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii

meteo nefavorabile.
Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de la finalizarea

Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii

eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil conđiţionat

aI execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modifîcare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia ađucerii terenului Ia starea iniţială.

Conform ańicolului 5, Iitera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modif]cările şi completările

ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi

persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor

verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin

betonarea platbandelorlpastilelorlalveolelorlspaţiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe

teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, Iit.b.
Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau

toaletare.
Beneficiarul, respectiv executantul Iucrărfl, sunt răspunzători pentru execuţia lucrărfl

i pentru respectarea condiţiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

25. OCT 2079

Red:MJ3ex.-23.1Q.2019 - prezentul avz a fost postat pe site-ul PMB
• pe dala de

DiRECTOR EXECUT1V,
Simon
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

29. OCi?O

Către : MD ELECTRIC PROJECT SRL - prin dI.

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şoa Electronicü nr. 44, sector 2

Referitor Ia Iucrarea: Alimentare cu energie electńcă a imobilului cu adresa str.
CărăuiIor nr. ‚sector 2, Bucureti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1770427/06.09.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 10129/09.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea lucrării: „Alimentare cu energie electrică a imobflului cu adresa str Cărăuşilor
nr 21-23, sector 2", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de
ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de
18.10.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 270m,
astfel:

• Din PT 2867 aflat pe trotuarul numerelor pare al aleii Cislău, continuă prin trotuarul
numerelor impare aI str. Fântânica, subtraversează str. CărăuiIor i străbate
trotuarul numerelor impare până Ia noul BMPT amplasat în incinta imobilului, Ia
limita din stânga a proprietăţii de Ia nr. 21-23.

• Tn apropierea traseului există vegetaţie în spaţiile verzi ale blocurilor din vecinătatea
traseului Iucrării.
În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime

faţă de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane. Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. În timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor 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 al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

jI
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Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia flnalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
Iucrărfl, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicfl produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat
aI execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Conform articolului 5, Iitera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor
verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin
betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelorlspaţiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată
conform H.C.G.MB. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, Iit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaletare.

Beneficiarul, respectiv executantui iucrărU, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării
si pentru respectarea condiţiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DJRECTÇ4Ě2ECV,
Simonań$at$oą P

íí5 \I.
* Întocmit:c:.

Exp. Roxana PARASCA

25. 0CflQ1

Red:M,/3ex.-24.1 0.2019 - prezentul aviz a fost posiat pe sile-uI PMB
• pe dala de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

29. UCI2ÜW

Către : SC EVAM CONSTAL SRL — prin dL — soflcită ridicarea
exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligraüei nr 4, sector 1

Referitor Ia lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobflul situat pe str Petre S.
Aurelian nr ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1771219/10.09.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 10326/11.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Branşament de gaze naturale pentru imobUul situat pe str Petre S.
Aurelian nr. 23, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notifĺcării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti1

Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de
ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de
23.10.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 6m, asťel:

• din conducta existentă în carosabilul str. Petre S. Aurelian, perpendicular, până Ia
aproximativ lOm faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii.

• !ără afectarea vegetaţiei existente în platbanda din dreptul imobilului.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaVa respectării distanţelor

minime faţă de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997
Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. Tn timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor 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, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care in urma veriflcărilor ulterioare (24 Iuni de la finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Nr. 1771219110326 I
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Având Tn vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat
aI execuţiei lucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte đe începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială,
inclusiv plantare iarbălgazon.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24i2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor
verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor đe spaţiu verde prin
betonarea platbandelorlpastilelorlalveoleloríspaűu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată
conform H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti1 art.4, Iit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrisare sau
toaletare.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia
lucrării i pentru respectarea condiţiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

Întocmit:
Ęţ4oxanaPARASCA

25. ocr 2019

ReďPR/Sex-24.1O.2019 - prezentut avÍz a fcşt postat pe site-uI PMR
• pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

29. 0Ľ! 2019

Către SC ELECTROCONS PROJECT SRL — solicîtă ridicarea exemplarului de Ja

registratura PMB

Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control -

Servicii Spatii Verzi - B-dulMetalurgieinr. 12-18, GmndArena, eL 1, sector4

Referitor Ia Iucrarea: Extindere reţea electrică pentru alimentare cu energie electrică a

imobfluluż cu adresa Dmmul Chefle Turzü nr ‚ sector 4, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1771342/10.09.2019 şi Ia

Direcţia de Mediu cu nr 10327111.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind

executarea Iucrării: „Extindere reţea electńcă pentru alimentare cu energie electńcă a

imobUului cu adresa Drumul Cheäe Turzii nr 169, sector 4", conform documentaţiei

depuse (C.U. nr. a planurilor anexate şi Memoriului tehnic,

Clasarea Notifîcării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale

deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în

urma veriflcării efectuate pe teren în data de 23.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va

executa subteran, pe o Iungime de 115m, astfel:

• se manonează în cablul existent pe os. Olteniţei pe parte nr. pare, continuă prin

trotuarul nr, pare al os. Olteniţei, apoi prin trotuarul nr. impare al Drumului Cheile

Turzii, până la aproximativ 4m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii.

• !ără afectarea vegetaei existente în aliniament pe os. Olteniţei.

ln timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor

minime fată de axul arborilor de im—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997

Reţeie edilitare subterane. Cond4îi de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura

se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu

distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. b timpul Iucrărilor constructorul va

lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau

altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin

manevrarea utilajelor din dotare.
Tn 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, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea

unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI

metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii

meteo nefavorabile.
Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de la finalizarea

Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

Ęrsi)
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Iucrărfl, veţi avea obligaţia îniocuirii exempiarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicfl produse prin prăbuşirea acestora

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat
aI execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută uiterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului inainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Conform articolului 5, Iitera h, din Legea nr. 2412007 privind reglementarea şi

administrarea spaţUior verzi din intravilanul iocalităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor
verzi", Prin urmare este interzisă ređucerea suprafeţelor de spaţiu verde prin
betonarea platbandelor/pastilelor/alveoleior/spaűu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată
conform H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiiior verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, art4, Iit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau
toaletare.

Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia
Iucrării i pentru respectarea condiţiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabiiitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-M riana POPA

*
Întocmit:

ĺ'î ‘c' Exp. Roxana PARASCA

‘:.
-

75. OCÎ 2019

Red:PR.Í3ex-24.1O.2019 - prezenlul avz a fosl postat pe site-uJ PMB

pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

— solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB

Nr.17715661103681 29. OCT.2U19

Către : DI.

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligratîei nr. 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşament electdc subteran în vederea alimentăńi cu energie
eĺectńcă a imobilului situat pe str Aldeni nr ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1771566/11.09.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 10368/12.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: »Branşament electric subteran în vederea alimentăńi cu energie
electrică a imobilului situat pe str Aldeni nr 51, sector 1", conform documentaţiei depuse
(C.U. nr. ‚ a planurilor anexate şi Memoriului tehnic,
Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu
emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verif]cării efectuate pe teren în data de
23.10.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 29m,
astfel:

• din cablul existent în trotuarul nr. impare aI str. Aldeni Ia intersecţie cu bd. Petrila,
prin carosabilul nr. impare aI str. Aldeni, până Ia limita din partea stângă a
proprietăţii.

• fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă din vecinătatea traseului Iucrării.
In timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor

minime fată de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997
Reţele edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale in jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

Tn 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 fl secţionat sistemul
radicular aI acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma veriflcărilor ulterioare (24 Iuni de Ia flnalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
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lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualeior prejudícii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat
aI execuţiei lucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului inainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Conform articolului 5, Iitera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modiflcările şi completările
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor
verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin
betonarea pIatbandeIor/pastiIeIorIalveoIeIorIspaiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de speciaiitate, va fi sancţionată
conform H.C.G.M.B. nr 30412009, privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, Iit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau
toaletare.

Beneficiarui, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia
Iucrării i pentru respectarea condiţiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

Întocmit
Exp. Roxana PARASCA

25. OCi 2019

Red:P.RI3ex-24.1Q201 9 - prezentul aviz a fost postat pe sile-uI PMB
pe data đe

DIRECTOR EXECUTIV,
OPA

PA Pnnin FIąht nr nl rw,çII flflflfl nr4nr S P"r',rnji Prwnnii



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

LS UjNr. 1771591 /10369 I

Către SC ENERCONSTRUCT SRL
Str Caraiman nr. 63, sector 1

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1
ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Alżmentare cu energie electńcă a imobilului cu adresa str Domei
nr ‚ sector 1, Bucureşti

r
Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1771591/1109.2019 şi Ia

Direcţia de Mediu cu nr. 10369/12.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea lucrării: „Aflmentare cu energie electńcă a imobilului cu adresa str. Domei
nr 79-81, sector 1", conform documentaUei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de

coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele
edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor i ADP sector 1), vă comunicăm
că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 23.10.2019, s-a constatat că Iucrarea
se va executa subteran, pe o Iungime de 245m, astfel:

• din PT 1012 existent în spaţiu verde bloc din Calea Griviţei nr. 403, prin spaţiu
verde bloc din Calea Griviţei nr. 403, apoi prin trotuarul aleii din spatele blocurilor
din Calea Griviţei nr. 403 i 401, prin trotuarul nr. impare aI str. Dornei, până la
Iimita din partea stângă a proprietăţii i pe proprietate până la noul PT proiectat.

• fără afectarea vegetaţiei existente în spaţiile verzi aferente ale blocurilor de pe
!raseului Iucrării ş în vecinătatea traseului lucrării.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor

minime faţă de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997
Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. Tn timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" in scopul menţinerii
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular aI acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii
meteo nefavorabile.
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Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
Iucrărií, veţi avea obligaţia înlocuirU exemplarelor uscate şi suportarea contravalorü
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat
al execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială,
inclusiv plantare iarbă/gazon.

Conform articolului 5, Iitera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modifîcările şi completările
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor
verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin
betonarea platbandelor/pastilelorlalveolelorlspaţiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, Iit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau
toaletare.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia
Iucrării i pentru respectarea condiţiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate ¶ an de Ia data emiterii.

DIREC IV,
Simon'1Wa(a%PÚ A

!ntocmit:
SCA

25. OCT 7W

ReďP.R./4ex.-24.1O.2019 - pre2entul aviz a fost postat pe site-uI PMB

pe daia de
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1 PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 17722551104351 29. 0C12019

Către : SC Best Electroproiect S.R.L. — solîcită ridicarea exemplarului de Ia
registratura PMB
pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str Dreptăţii
nr. ‚ sector 6, Bucureşti

r
Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1772255/12.09.2019 şi Ia

Direcţia de Mediu cu nr. 10435/13.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Alimentarea cu energie electrică a imobflului situat pe str Dreptăţii nr.

sector 6", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a
planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notiflcării nr. emisă
de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de coordonare reţele edilitare, aviz
de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate
pe teren în data de 23.10.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o
Iungime de 120m, asťel:

• din cutia de secţionare existentă în str. Dreptăţii nr. 133, prin trotuarul nr. impare aI
str. Dreptăţii, subtraversează str. Dreptăţii, continuă prin trotuarul nr. pare aI
str. Dreptăţii, până Ia aproximativ 2m faţă de Iimita din par[ea stângă a proprietăţii.

• fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă i pastile din vecinătatea traseului
Iu cră ri i.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor

minime faţă de axul arborilor de lm—1.Sm, conform prevederilor SR 8591/1997
Reţele edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrărfl, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor 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 al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
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lucrărfl, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi supor[area contravalorfl

eventuale)or prejudicü produse prin prăbuşirea acestora

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat

al execuţiei lucrărilor menţionate.
Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Conform ańicolului 5, Iitera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările

ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi

persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor

verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin

betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spatiu verde.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.C.G.MB. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe

teritoriul Municipiului Bucureşti1 art.4, lit.b.
Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau

toaletare.
Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia

lucrării i pentru respectarea condiţiilor din aviz.
Prezentul aviz are termen de valabilitate ‘1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-M iana POPA

Întocmit:

¶

25. DCŢ 2Ü19

Red:PRJ3ex.-241O.2019 - prezentul aviz a ĺost postat pe site-uI FMB
pe da!a de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

29. UU[ ZUW

Către : SC AľFPOWER DESIGN S.R.L. — solicită ridicarea exemplarului de Ia
registratura PMB
pentru SC E-Distdbuţie Muntenia SA

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobflului cu adresa str Traian
nr $ sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1772262/12.09.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 10436/13.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Alimentarea cu energie eíectrică a imobUului cu adresa str Traian
nr 131, sector 2", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.
a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă
de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de coordonare reţele edilitare, aviz
de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate
pe teren în data de 23.10.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o
Iungime de 115m, astfel:

• din cutia de distribuţie nouă care va înlocui cutia CD 668, din dreptul imobilului cu
nr. 140 din str. Traian, prin trotuarul nr. pare aI str. Traian, subtraversează str.
Traian, continuă prin trotuarul nr. impare aI str. Traian, până Ia Iimita din partea
dreaptă a proprietăţii.

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor

minime faţă de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997
Reţele edilitare subterane, condiţii de amplasare.

Menţionăm faptui că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrărfl, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirealruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

Tn 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 fl secţionat sistemul
radicular aI acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma veriflcărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

Iůi żI
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Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirfl exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii

eventualelor prejudicU produse prín prăbuşirea acestora.
Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat

aI execuţiei lucrărilor menţionate.
Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Conform articolului 5, Iitera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările

ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor

verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verđe prin
betonarea platbandelor/pastilelorIalveolelorlspatiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată
conform HC.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, arL4, Iit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau

toaletare.
Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia

Iucrării ęi pentru respectarea condiţiilor din aviz.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii i este valabil

numai însoţit de avizul Ministerul Culturii ş Identităţii Naţionale.

DIRECTOR EXECUTJV,
Simona- na POPA

•
Întocmit:

%

Ż& oci żoi

Red:P.R.13ex.-24.1D.2019 - prezentul aviz a fost postat pe sile-uI PMB
pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

29. OCi2Ü9

Către : SC Best Electroproiect S.R.L. — solicită ridicarea exemplarului de Ia
registratura PMB
pentru SC E-Distńbuţie Muntenia SA

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1
PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public
Intrarea Odobesti nr 5-7, sector 3

Referitor Ia Iucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobflului 5D3 — Salubńtate .i
Dezăpezire 53 SRL — punct de Iucru str. Releului nr (Splaiul Unirii FN), sector 3,
Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1772263/12.09.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 10437/13.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: ‚Aümentare cu energie electńcă a imobflului 5D3 — Salubritate şi
Dezăpezire 53 SRL — punct de Iucru str. Releului nr. 4 (SpIaiuI Unirii FN), sector 3",
conform documentaţiei depuse (C.U. nr. • a planurilor anexate
şi Memoriului tehnic, Ciasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de
Administraţia Străzilor i PS 3), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în
data de 23.10.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de
700m, asťel:

din PA 1455 existent pe str. llioara, prin trotuarul nr. impare aI str. Ilioara, apoi prin
trotuarul nr. impare aI str. Malva, continuă prin trotuarul nr. pare al bd. Nicolae
Grigorescu, până la noul PT montat Ia intersecţia bd. Nicolae Grigorescu cu Splaiul
U n i ri i.

C afectarea vegetaţiei existente în aliniament.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor

minime faţă de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor 51? 8591/1997
Reţele edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura
se va executa manual sau utilizănd o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor 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 fl secţionat sistemul
radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Ił;%ItJ
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Vă facem cunoscut că în cazui în care este secţionat sistemul radicular aI

metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii

meteo nefavorabile.
Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea

Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorfl

eventualelor prejudicfl produse prin prăbuşirea acestora.
Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat

aI execuţiei Iucrărilor menţionate.
Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi

obligaţia solicitării revizuirii avizuiui înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.
La flnalizarea Iucrărilor aveV obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială,

inclusiv plantare iarbălgazon.
Conform ańicolului 5, Iitera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modiflcările şi completările

ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor
verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţeior de spaţiu verde prin
betonarea platbandelorlpasűlelorlalveolelorĺspaţiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţUlor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, ań.4, Iitb.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaletare.

Beneflciarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia
lucrării ęi pentru respectarea condiţiilor din aviz.

Prezentui aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

25. QCŢ 2079

Red:PR.í4ex.-241O.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
pe data de

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1772670 I 10477 I 22. 0 Ci 2019

Către: E-Distributie Muntenia SA
(Bulevardul Mircea Vodă nr. 30, sector 3, Bucuresti)

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector l

Referitor Ia Iucrarea: „Brnnsament eiectric pentru imobilui situat în str Alden, 1, Lot
1, casa 1, sector 1, Bucuresti"

c
Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1772670/13.09.2019 şi Ia

Direcţia de Mediu cu nr. 10477/16.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea lucrării: „Branament electric pentru imobiiul situat în str Aldeni nr. 38, Lot 1,
casa 1", conform documentaUei depuse (C.U. nr. ! din' ‚ a
planurilor anexate şi Memoriului tehnic1 Clasarea Notificării nr. emisă
de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale
deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că1 în
urma veriflcărU efectuate pe teren în data de 25.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va
executa subteran, pe o Iungime de 40, astfel:

• Din LEA JT aferentă PTA7353, situată Iângă gardul imobilelor de Ia nr.41 i 43,
traseul continuă prin trotuarul numerelor impare i străbate carosabilul străzii Aldeni
până în dreptul proprietăţii de Ia nr. 38, la Iimita din stânga.

• In dreptul imobilelor situate Ia nr. 41 respectiv 43 se află o platbandă verde în care
este plantat un arbore
În timpul executărh acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime

faţă de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 ReţeIe edilitare
subterane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

Tn cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi »modelată" in scopul menţinerii
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular aI acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Bd. Regwia EIabeĹa nr. 47. cod poştal 050013, soctor 5. Bucureşli, Rom&iLa ľ
7eL021.305.5500
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Vă facem cunoscut că în cazul În care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărüor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflati în apropierea traseului
Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalońi
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Avänd în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat
aI execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obiigaţia solicitării revizuirii avizului inainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială,
inclusiv plantare iarbălgazon.

Conform articolului 5, Iitera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare „pentru proteąia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor
verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor đe spaţiu verde prin
betonarea platbandeloripastilelorlalveolelorĺspatiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată
conform H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, Iit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaletare.

Beneficiawl, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării
si pentru respectarea condiţülor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simon$f4iJ$pPA

ř yC IA j Iniocmit:
dE ŞbIEÓIU J] Exp. Anca Alexandru

7

25. 0C12019

Red:A&/Sex-25.1O.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB

• pe data de

2d Regiia EJabe ‚w. 47, d poştal 05C013. sedo 5. 8ocvmşi, Rn
-________________

TeI. 02130555.00
htlp.ílwww pmb w I

001



_____

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

_____

Dir:cţi:d:Mediu

Nr.17704291101281

Către : MD ELECTRIC PROJECT - prin dL

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: „Racordare la reţeaua electdcă a imobUului situat pe
os. Colentina nr ‚ sector 2, Bucure.şti"

Referitor ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1770429/06.09.2019 şi Ia Direcţia

de Mediu cu nr. 10128/09.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea
r Iucrării: „Racordare Ia reţeaua electrică a imobflului situat pe os. Colentina nr. 489A, sector 2,

Bucureti". conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a planurilor

anexate şi Memoriuiui tehnic, CIasarea Notificării nr, emisă de Agenţia

pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizeie/acordurile individuaie ale deţinătorilor de reţele

edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării

efectuate pe teren în data de 18.10.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran,

pe o iungime de 7m, astfel:
• Din Lea JT existent în soseaua Colentina, pe trotuarul numerelor impare, în

apropierea imobiiului de ia nr. 487, traseul străbate trotuarui nr. impare până in

dreptui imobiluiui situat Ia nr. 489, noul BMPT fiind amplasat Ia ľmita din stânga a

proprietăţii.
• Tn proximitatea iucrărilor efectuate nu există vegetaţie sau material dendrologic ce

poate fi afectat.
Tn urma anaiizării dosaruiui, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele 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

solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei iucrăriior.

La finaiizarea iucrăriior aveţi obiigaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de speciaiitate va fi sancţionată

conform ań. 4, iit, b din Anexa 1 ia H.C.G.M.B. nr. 30412009, privind NormeIe de protecţie a

spaţiiior verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate i an de ia data emiterii.

DIRECTOR
Simona-Marit

Intocmit:

t.ĺ
Ę5pASCA

Red:Mi3ex.-24.1O.2019
- p ezentul aviz a fast postat pe site-uI PMB

pe đata de 2

fld Dńn Iihnt nr A1 ęwl nnInI flć(11 çpílnr 5 R,njrnstí Rnmâna I



O
Q

oÓ



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 12161/ tu. ÜCi LUJ!
Completare Ia: 1767641/9694,7192,10365/12.09.2019

Către DJRECŢIA GENERALĂ INFRASTRUCTURĂ
‚ -

Direcţia Urmărke Lucrări Mari Infrastructură
-

prin TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE BUCURETI
Str. Baba Novac nr 9, sector 3

Spre tiinţă: Administraţia Lacuri, Parcuń ęi Agrement Bucureti
os. Bucureti-PIoieşti nr 8 B, sector 1

Referĺtor Ia Iucrarea: Eliberare de amplasament (defriări arbori, devied .i reamplasări
reţele edilitare, sistematizare Ia soI i evacuare ape pluviale) în vederea constwirü
Pasajului D-na Ghica, sector 2, Bucuresti

Ca urmare a Actului adiţional nr. 1 ia Protocolui nr. 12360/12.09.2019, încheiat între
Administraţia Lacuri, Parcuri i Agrement Bucureti i Direcţia Generaiă Infrastructură —

Direcţia Urmărire Lucrări Mari Infrastructură prin Trustul de Ciădiri Metropolitane
Bucureti, înregistrat de către Administraţia Lacuri, Parcuri ş Agrement Bucure$i cu
nr Ł102019 i înregistrat de către Trustul de Clădiri Metropolitane Bucureti cu

.10.2019, transmis şÍ înregistrat Ia Direcţia de Mediu cu nr. 12161/28.10.2019,
avizul de specialitate emis de către Primăria Municipiuiui Bucureti - Direcţia de Mediu cu
nr. 1767641/9694,7192,10365/12.09.2019 se modifică după cum urmează:

Paragrafui existent în avizui nr. 1767641I9694,7192,10365/12.09.2019:
„Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009

privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriui Municipiului Bucureti, în
compensarea arborilor avizaţi pentru defriare, aveţi obiigaţia plantării a 660ex. arbori
tineri cu balot de pămănt, circumferinta trunchiului de 20-2Bcm, măsurată ia
înăiţimea de lm faţă de soI ęi mnălţime corespunzătoare circumferinţei în funcţie de
specie i 168m1 gard viu, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri ş reţele de
utilităU, astfei 515 ex arbori în perioada optimă de plantare din toamna anului 2019,
respectând Protocolut de plantare nr. 12360 din 12.09.2019, încheiat între ALPAB i
Trustul de Clădiri Metropolitane Bucureti i înregistrat ia Direoţia de Mediu cu nr
10434/12.09.2019 ş diferenţa de 154ex. arbori în cursul anului 2020, cu obligaţia
reprezentanţilor trustuiui/constructorului de a prezenta o anexă a prezentuiui protocol în
care se vor speciflca locaţiile, specflle i caracteristicile materiaiuiui dendroiogic ce
urmează a se planta. Anexa protocoiuiui se va prezenta la Direcţia de Mediu în cei mai
scurt timp de ia data emiterii, fără a depăii data de finalizare a lucrăriior de construire."

l cŁlIBd. Regna Eksabeta nr.47. od ocsal 050013. sednr 5 Bun,reti Prsnn



Se înlocuie$e conform Protocolului nr. 12360í12.09.2019 i Actului adiţional

nr. ¶ Ia Protocolul nr. 12360/12.09.2019, astfel:

“Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009

privind Normele de protecţie a spaţUtor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureti, ?n

compensarea arborilor avizaţi pentru defrisare, aveţi obligaţia plantării a 660ex. arbori

tineri cu balot de pământ circumferinta trunchiului de 20-28cm, măsurată Ia

înălţmea de lm faţă de soI i inălţime corespunzătoare circumferinţei în funcţie de

specie ęi 168m1 gard viu, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de

utilităţi, astfel:
- în obiectivul Parcul Tineretului se vor planta 315 arbori, până la data de

28.10.2019.
- restul arborklor, în număr de 345 exemplare, urmează a fi plantaţi în cursul

anului 2020, în Iocaţiile stabilite, conform prevederilor din Protocolul nr.

12360/12.09.2019 i Actului adiţional nr. 1 la Protocolul nr 12360/12.09.2019."

DiRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit

kj4t'a Exp. Ing. Roxana PARASCA

Rd.: P.R.14exJ28.1 02019
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞH rrioj9OJ9,.ęuI DIRECŢIA DE MED)U
ľ

OZMAL z
Către SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA — pentru

— solicităridicarea exemplarului de Ia registratura PMB
Spre ştiinţă: ADP Sector i - B-dul Poligraűei nr. 4, sector 1
Referitor Ia Iucrarea: Alimeniare cu energie electäcă a imobUului situat pe Drumul PIaiuICâmpinei nr. ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1699558/18.01.2019 şi IaDirecţia de Mediu cu nr. 33 1/21.01.2019, completată cu documentaţia mnregistrată Ia P.M.B.cu nr. 1718548/14.03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1972/15.03.2019, prin caresolicitaţi avizul de speciatitate privind executarea Iucrărfl: „Alimentare cu energie electdcă aimobilului situat pe Drumul PIaiuJ Câmpinei nr. 44, sector 1", conform documentaţiei depuse(C.U. nr. a planurűor anexate şi Memoriului tehnic,Clasarea Notificării nr emisă de Agenţia pentru Protecţia MediuluiBucureşti, PIan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), văcomunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren in data de 12.04.2019, s-a constatat căIucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 90m, astfeL• din CD 2146 existent în dreptul imobiluiui cu nr cadastral IE 243684 pe DrumulPIaiuI Câmpinei (drum de pământ), prin Drumul PIaiuI Câmpinei pe parteanr. pare, până Ia Iimita din partea dreaptă a proprietăţii.• in vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetaţie spontană igard viu viz-a-viz de traseul lucrărü în dreptul imobilului nr. 19-21 din DrumulPlaiuI Câmpinei.
În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privindNormele de protecţie a spaţiflor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facemcunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.r Pentru orice modificare apărută ulterior emiterü prezentului aviz, aveţi obligaţiasolicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.La finalizarea lucrărilor aveV obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionatăconform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 30412009, privind Normele de protecţie aspaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sautoaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

CCtocmit:

gPARASCA

I ‚:i;:-i

Nr. 331,1972/1699558,1718548/

DIRECTOR EXECUTQÇ
Simona-Mariana PQPA i-/

\...*t s'JJ/
Red:RRJ3ex.-24,042019 - prezentul aviz a fost postal pe sile-uI PMB

pe data de
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PRIMĂRIA MUNIC1PIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

02. MAL 2Ü;y

Nr. 1134,1976/1709701,1718532/

CĂTRE,
S.C. ENGIE ROMANIA S.A.
prin
S.C. FAVEO CONSULTING S.R.L.
Prelungirea Ghencea nr.25, sector 6, Bucuresti

Spre ştflnţă:
CONSILIUL LQCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bulevardul Poligrafiei nr 4, sector 1, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: “Branament de gaze nawrale pe str. Amiciţiei sector 1,
Bucuretľ'

Ca urmare a cererií depuse de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. FAVEO
CONSULTING S.R.L., înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1709701/15.02.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.1134/18.02.2019, completată cu documentaţia înregistrată Ia P.M.B, cu nr
1718532/14.03.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1976/15.03.2019, cerere prin care se solicită
emiterea avizului privind executarea Iucrărfl:"Branament de gaze naturale pe str. Amiciţiei
sector 1, Bucuresti' vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr
din 24.09.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Acord de
acces Ia sistemul de distribuţie gaze naturale nr ‚ Memoriu tehnic,
Clasarea notificării emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti,
Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1, avize
individuale emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă),
Iucrarea constă în

- realizare branament de gaze naturale nou, individual, redusă presiune, prin
pozarea subterană a unei conducte din PE 100 SDR11 Dn 32 mm i Iungime 5 m, precum i
post de reglare-măsurare aferent. Bransamentul de gaze naturale propus va fi racordat în
conducta de gaze naturale Dn llOmm existentă in carosabilul din str. Amiciţiei, iar traseul
branamentuIui propus va traversa parţial carosabilul si trotuarul în dreptul imobilului alimentat,
Ia aprox 4m de Iimita de proprietate dreapta a acestuia.

It iBd. Renina Eiisaheta nr 47. cnd nnstal 050313. sednrs. flucijrnsii. Rnmnia



2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 03.04.2019 s-a constatat faptul că
nu există vegetaţie pe traseul Iucrărilor sau în proximitatea acestuia.

In urma analizărń 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.

Precizăm că în acest aviz a fost eliberat în vederea obţinerii Autorizaţiei de Construire
i în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de toaletare.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerH terenului Ia starea iniţială.
Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de

Urbanism nr. din 24.09.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti
impreună cu planul anexă-vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrărü ulterior emiterii acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitărb revizuirü acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, 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-Mariana POPA

Întocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

oC

24. 2Gig

Red:D.V../ 3exj22.04.201 9 - prezeniul aviz a fcsi postat pe site-uI PMB
httpi/www.pmb.roľinstitutii/phmaria/directii/directia mediu/avize arbori n consultare/avize arbori in consultare.php
pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 oippţa2Ç)1.ęu
DIRECŢIA DE MEDIU

CĂTRE,
E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
pri n
S.C. POWERTEC PROIECT S.R.L.
BduI Banu Manta nr. 12, Mansarda, apt.5, sector 1, Bucureti

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: ‘Alimentare cu energie electrică a imobflului situat pe strada
Barajul Argeş ‚ sector 1, Bucureşti"

Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A prin S.C. BEST
ELECTROPROIECT S.R.L., cerere înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1714413/28.02.2019 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr.1578/01.03.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind
executarea Iucrărfl: “Aĺimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Barajuĺ Arge
nr. 8, sector 1", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism .. din
06.12.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de
vânzare autentificat cu Memoriu justificativ, Aviz Comisia Tehnică de
Circulaţie ‚ Aviz de traseu .. .. emis de Administraţia
Domeniului Public Sector 1, Aviz Primaria Sectorului 1 Bucuresti, Clasarea notificării
nr.24125/19.12.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, plan de coordonare
avizat de administratorü reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă, împuternicire)
Iucrarea constă în:

- realizare extindere reţea electrică din PT 4073 (existent pe terenul cu IE 233060)
pe un traseu ce va străbate terenul cu 1E233060, subtraversează str. Barajul Arges, va continua
prin trotuarul nr. par, de Ia str, Epocii i până in dreptul imobilului cu nr. 8, (unde se va amplasa
noul PT) traseul canalizaţiei eIectrice (cca 8Dm) va trece prin carosabilul str. Barajul Arge.
Lungimea totală a traseului canalizaţiei va fi de 172m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 03.04.2019 s-a constatat că în
trotuarul nr, pare din str. Barajul Arge (de Ia imobilul alimentat până Ia str. Epocfl), există 8 ex.
Fraxinus sp.(frasin) cu diametrul de 70-80 cm, h=15m, situate în trotuarul cu Iăţime de aprox
1 ‚Om.

În execuţia Iucrărilor se vor respecta următoarele:
- Tn proximitatea arborilor existenţi în proximitatea traseului, săpătura se va executa

utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul
materialului dendrologic.

Ił I

Nr. 1578 I 17l4413I..U2JdÁL.ĹlJ9

În urma analizării documentaţiei depuse i
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul
menţionate.

manual sau
radicular aI

a verificărilor din teren, in conformitate cu
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
favorabil conđiţionat execufiei Iucrării
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- În timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia ceI puţin 1 m — 1,5 m faţă
de arbori/arbuşti, conform SR 8591/1997 Reţele ediĺitare subterane, Condiţii de ampiasare.

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în
jurul arborilor sau rănire&ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

In cazul in care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic poate
fi pus în pericol de prăbusire prin dezrădăcinare, situaţie in care nu suntem răspunzători de
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic.

Dacă ia verificările ulterioare (12 iuni de Ia finalizarea Iucrării) se constată uscarea
sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul Iucrărh, aveţi obligaţia înlocuirii
exemplarelor uscate şi suportarea contravalorH eventualelor prejudicü produse prin prăbuşirea
acestora.

In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de toaletare, iar ia
finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Dacă in 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 secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza numai
după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale (defrisare care va
implica plantarea de material dendrologic in compensare).

Prezentui aviz este emis în baza şi cu respectarea ceior specificate în Certiticatui de
Urbanjsm nr. 985R11678088 din 06.12.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti i în baza
planului de coordonare depus Ia prezenta documentaţie.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărfl.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform arL4, 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 vaiabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Întocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

24.4pj 2ü'í;

Red:D.V../ 3ex/23.04201 9 - prezentul aviz a fost postat pe siio-uI PMB
httnJ/nmbroŢinsttutii/primari&djrectjj/djrectja mediu/avjze arbori in consultare/avřze arboh in consultare.php
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PRIMĂRIA MUNIcIPIULUI BUCUREŞ11 rowpnţa2O)9eu
DIRECŢIA DE MEDIU

CĂTRE,
EAST MEDITERRANEAN COMPANY S.R.L.
Strada Căpitan Juverdeanu nr.91, sector 2, Bucuresti

!n atenţia Domnului Dumitru Gheorghe

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 2
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
os. Electronicii nr.44, sector 2, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: ‘Álimentare cu energie eiectrică a imobiluiui din strada
Toamnei r 1, sector 2, Bucurestľ'

Ca urmare a cererii depuse de EAST MEDITERRANEAN COMPANY S.R.L., înregistrată
Ia P.M.B. cu nr.1717056/11.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1856/12.03.2019, prin care se
solicită emiterea avizului privind executarea Iucrărfl: “Alimentare cu energie electrică a imobflului
din strada Ţoamneinr ‚ sector2", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 20.09.2018
emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Contract de
vânzare aut. cu nr. ‚ Autorizaţie de Construire nr. din 14.11.2017 privind
edificare construcţie, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Sector 2,
Clasarea notificărfl nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti,
avize individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, Distrigaz Sud
Reţele, E-Distribuţie Muntenia, Luxten, Telekom, NetCity, plan de încadrare în zonă), Iucrarea
constă în:

- realizare branament electric prin pozarea subterană a unui cablu JT, 3x150+95N,
de Iungime L=25m, pozat pe un traseu ce pornete din trotuarul aferent imobilului cu nr. 39 din
str. Ardeleni, traversasează carosabilul str. Ardeleni până Ia trotuarul nr. pare, va continua prin
acest trotuar până în dreptul imobilului cu nr. 134 din str. Toamnei, Ia FDCP (firida de distribuţie,
contorizare si protecţie) ce va fi montată conform planului anexă Ia CU nr Traseul se
va realiza în domeniul public i va avea Iungimea de 25 m. BranamentuI electric se va poza in
pământ in anţ deschis, în profile existente, Ia adâncimea de 0,Bm.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 15.04.2019 s-a constatat că în
proximitatea traseului Iucrărü nu există vegetaţie sau arbori/arbuti plantaţi.

In 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
Munictpiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrării menţionate.

In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de toaletare, iar Ia
finalizarea Iucrării aveţi obhgaţia aducerü terenului Ia starea iniţială.

Iłn I AiI

Nr. 1856/1717056/
2. MA/ 20i'
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Prezentul aviz este emis În baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de
Urbanism nr din 20.09.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu
planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrărü ulterior emiterH acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirH 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 spaţWor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana PQPA

Întocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VţSCU

Red:D.v../ 3exi23.04.201 9 prezentul avtz a fost postat pe sito-ut PMB
httpJ/w.pmb.roĺinstitutjj/pdmari&directti/directia mediu/avize arbori in consultareĺavize arbori in consultare.php
pe data de
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PRIMĂRIA MUNIPIULUI BUCUREŞ11 ro[npnta2P)?.eu
DIRECŢIA DE MEDiU

CĂTRE,
S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A
prin
S.C. ELECTRQCONS PROIECT S.R.L.

Spre ştünţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 4
DIRECŢIA GOSPODĂRIRE LOCALĂ SECTOR 4
B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: “Extindere reţea electrîcă în vederea alimentărü cu energie
electrică a situată pe B-dul C-tin Brâncoveanu ‚ sector 4,
8ucureti"

Ca urmare a cererii depuse de S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A prin S.C.
ELECTROCONS PROIECT S.R.L, înregistrată ia P.M.B. cu nr.1717754/12.03.2019 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr.1895/13.03.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea
iucrărb: “Extindere reţea electrică în vederea ahmentărü cu energie electrică a iată
pe B-dui C-tin Brâncoveanu nr sector 4, Bucuresti", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Cedificat de Urbanism nr. din
16.05.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu
justificativ, Autorizaţie de Construire nr, privind executarea în regim
de urgenţă a Iucrărilor de construire pentru extindere reţea electrică în vederea alimentării cu
energie electrică a L situată pe bulevardul C-tin Brâncoveanu nr.1A, sector 4, Aviz de
traseu nr. emis de Direcţia Gospodărire Locală Sector 4, Ciasarea
notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, plan de
coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă),
Iucrarea constă în:

- realizare branament electric execuţia unui racord electric de medie tensiune din
PTZ 497, existent în spatele blocului nr.5 din os. Olteniţei nr Traseul racordului electric
propus are 70mI si traversă aleea din spatele blocului nr. 5, apoi prin iateraiul acestuia, straversă
aleea de circulaţie dintre imobilul cu nr. 140 i nr.136 din os. Olteniţei până Ia PT nou ce este
amplasat în din B-dul Constantin Brâncoveanu, Ia Iimita de
proprietate a acesteia, cu acces din domeniul pubhc. Traseul este executat numai prin alei i
trotuare.

2. Urmare a verificărH efectuate pe teren in data de 20.04.2019 s-a constatat că traseul
nu afectează spaţii verzi sau arbori/arbuti plantaţi.

In 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 teritoriul
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrării menţionate.

I I il

Nr.1895117177541



fn baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de toaletare, iar Ia
finalizarea Iucrărü aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de
Urbanism nr. 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 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-Märiana POPA

Întocmit
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

24, Áî? 2?;p

Hed:Dv../ 3ex./23.04.201 D - prezentul aviz a tost posiat pe site-uI PMB
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pe data de
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art
PR]MĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 1938/1718435! /.‘ Mítt. 9

Către: SC DANUBIO WIND SRL — solicită rîdicarea exemplarului de Ia registatura
PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector l - B-duí Poligraflei nr 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Racord Ia conducta de canalizare pentru imobflul situat pe
str Soldat Gheorghe Buciumat nr ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1718435/13.03.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 1938/14.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind

çÖ
executarea IucrărU: Racord Ia conducta de canalizare pentru imobUul situat pe str Soldat
Gheorghe Buciumat nr. 26-28, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea
Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de
ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma veriflcării efectuate pe teren în data de
12.04.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa pe o lungime de lOm, asťel:

• din conducta existentă în carosabilul lntrării Gheorghe Buciumat, subteran,
perpendicular, până Ia aproximativ 28m faţă de limita din partea dreaptă a
proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
În urma analizărfl dosarului, în conformitate cu 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 lucrărilor menţionate.

Pentru orice modiFicare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, lit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabiíiţăte 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV, ..s\ Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Simona-MaP Darnela

Red:P.RJ3ex.-23.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
pe data de

Rď Reajna Elisabeta nr 47. d nostaI 050013. sedor 5. Bucuresti. România tżC'%
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PRIMĂRJA MUNICIRULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

opţąnp2Q15.ey

Către SC AW PROD GRUP SRL - prin
exempiarului de ia registratura PMB

— solicită ridicarea

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1

Referitor Ia iucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale $ branamente pe
str Jandamieriei nr ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B, cu nr 1718516/14.03.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 1969/15.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea lucrării: „Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale I branamente pe
str Jandarmeńei nr. 3 F, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurüor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notifĺcării nr
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de

coordonare reţęle edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm
că,în urma verificării efectuate pe teren în data de 12.04.2019, s-a constatat că Iucrarea se
vä executa pe o Iungime de 134m, astfel:

• din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Jandarmeriei din dreptul drumului
de servitute, prin drumul de servitute, până Ia aproximativ 0,5m faţă de Iimita din
partea stângă a proprietăţfl.

• !ără afectarea vegetaţiei existente în vecinătatea traseului Iucrării.
ln timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Rez'ele edilitare
subterane. Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, in dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor 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, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul in care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi in apropierea traseului
Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

i,e i

Nr. 1969117185161
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat aI
execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, Iit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaietare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Sîmona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmŕt:
oxnaPARASCA

24, APR 2019

Red:P.R.i3ex.-23.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe sile-ul PMB
pe dala đe
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 pr,ţqp2O)%.ęu
DIRECŢIA DE MEDIU

u L i'Iŕkl. Lűl

Către : SC DOMUS SYSTEMS SRL — prîn — solicită ridicarea
exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electmnicä nr. 44, sector 2

Referîtor Ia Iucrarea: Racord de canalizare pentru imobilul situat pe str, Baia de Aramă
nr ‚ sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1718796/14.03.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr 1971/15.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Racord de canalizare pentru imobflul situat pe str. Baia de Aramă nr 1,
sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U, nr a planuriior
anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia
pentru Protecţia Mediului Bucureşti1 Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele
edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării
efectuate pe teren în data de 12.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o
Iungime de lOm, asťel:

• din conducta existentă în carosabiluI str Baia de Aramă, subteran, perpendicular,
până Ia aproximativ 34m faţă de Iimita din par[ea dreaptă a proprietăţii.

• fără afectarea vegetaţiei existente Ia Iimita de proprietate, din domeniul public, în
yecinătatea traseului Iucrărfl.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor de 1 m—1 .5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane. Condiţü de amplasare.

— Menţionăm faptul că1 în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemui radicuiar aI materialului dendrologic. În timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arboriior şí rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" în scopui menţinerii
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicuiar ai acestora, defrişarea arbońior în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazui în care în urma verificăriior ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseuiui
Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

iI
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat aI

execuţiei Iucrărilor menţionate.
Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia

solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.
La fjnalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
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
teritoriul Municipiului Bucureşti, arŁ4, Iit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defriare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

24, ÁP 2Ü;g
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

rÉ.? mpn!p?Ç1?Éęţ

Către SC GINICON SRL
Str. Modestiei nr. 62, sector 1

O l IiA 2G1

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicâ nr. 44, sector 2

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobUul situat pe str Busolei
nr. ‚ sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1718780/14.03.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 1974/15.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobUul situat pe str Busolei
nr 14, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. a planurilor
anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia
pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele
edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării
efectuate pe teren în data de 12.04.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa pe o
Iungime de 9m, astfel:

din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Busolei, perpendicular, până
Ia Iimita din partea dreaptă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizării dosarului, în conformitate cu 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia inainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

c Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

Nr. 197411718780ĺ

DIRECTOR EXECUŢJVJV
Simona-Maşiana POI(A'
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Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU
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PRIMĂRIA MUNIcIPIULUI BUCUREŞ11 romania2Ol9.eu
DIRECTIA DE MEDIU

u L ML 2319

Către : SC ANTOPREST ACTIV SRL - prin — solicită ridicarea
exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr 4, sector 1

Referitor la Iucrarea: Reabilitare reţea de distribuţie gaze naturale R.P. (în viitor MP), pe
str Oasului (între imobilul cu nr. 65 de pe str Qasului si str Nazarcea), str. Oauĺui (între
str. Nazarcea i imobilul cu nr. 63 pe de bd. Laminorului), str. Retortei (între str. OauIui
i imobflul cu IE 223961) cu conducte i instalaţü de racordare din PE 100 SDR 11,
sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1719769/19.03.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 21 14/30.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Reabilitare reţea de distribuţie gaze naturale R.P. (în viitor MP), pe
str Oaului (între imobUul cu nr 65 de pe str Oaului si str Nazarcea), str. OauIui (între
str Nazarcea I imobflul cu nr. 63 pe de bd. Laminorului), str Retodei (între str Oa.şului I
imobflul cu IE 223961) cu conducte şÍ instalaţä de racordare din PE 100 SDR 11, sector 1",
conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a planurilor
anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificărfl nr, emisă de Agenţia
pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de coordonare reţele, aviz de traseu emis de ADP
sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 17.04.2019, s-a
constatat că Iucrarea se va executa pe o Iungime de 1984m, astfel:

conductele proiectate PE 100 SDR 11 Dn 125mm, Dn 9Omm pe str. OauIui (între
imobilul cu nr. 65 de pe str. Oasului si str. Nazarcea), str. Oasului (între str. Nazarcea
i imobilul cu nr. 63 pe de bd. Laminorului), str. Retortei (între str. Oaului i imobilul
cu lE 223961), se vor Iega Ia conductele: PE Dn 125mm RP existentă pe str.
Vedioara (PC1), PE Dn llOmm RP existentă pe str. Costesti (P02), PE Dn 125mm
RP existentă pe str. GrohotiuIui (P03), OL 4 RP existentă pe str. Harghita (PC4),
OL 4 RP existentă pe str. Dârza (PC5), PE Dn 125mm RP existentă pe str. OauIui
(PC6), PE Dn 125mm RP existentă pe str. Nezarcea (P0 7 i P08), şÍ va avea cap
terinal în dreptul imobilului cu nr. 169 de pe bd. BucuretU Noi.

• branamentele (141, conform planului de coordonare reţele edilitare ş memoriului
tehnic) existente se vor înlocui i se vor cupla Ia conductele noi.

• lucrările se execută subteran, în carosabil i trotuar.
• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament dín vecinătatea traseului lucrării.

Având în vedere că noua conductă este din polietilenă se pot respecta
preveđerilor SR 8591/1997 Reţele edflitare subterana Condiţii de amplasare i anume
că în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime
faţă de axul arborilor de lm—1.Sm.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrărü, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţHlor din teren care să nu

IJiL I
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distrugă sistemui radicuiar ai materiaiuiui dendrologic. În timpul Iucrărilor constructorul va
lua măsuri de protejare a materiaiuiui dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănire&ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

in cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modeiată" în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborü din vecinătatea sa şi in timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular aI acestora, defrişarea arboriior în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazui în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazui în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de ia finalizarea
lucrăriior) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
iucrărü, veţi avea obligaţia înlocuirU exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicfl produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat ai
execuţiei lucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
soiicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrăriior.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, Ut.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Maşiéna POPA

J ‚—r5 Şef Serviciu Avize şi Acorduri
/ ...-7Şţ'ç Daniela VOINESCU
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PRIMĂRIA MUNIIMULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr.2189117211151
ü 2_ 2ü

CĂTRE,
S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A
prin
S.C. BESTELECTRQ PROIECT S.R.L.

Spre ştünţă:
ADMINISTRAŢIA STRAZILOR BUCUREŞTI
Strada Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1, Bucureti

Referitor Ia íucrarea: ‘Branament energie electrică pentru imobilul situat în str.
Piatra Morii sector 1, Bucurestľ'

Ca urmare a cererii depuse de S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A prin S.C.
BESTELECTRO PROIECT S.R.L, înregistrată Ia RM.B. cu nr.1721115/21.03.2019 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr.2189122.03.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea
Iucrării: “Bransament energie electńcă pentru imobflui situat în str. Piatra Morü nr ‚ sector 1,
Bucure.şti", vă comunicăm urmätoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din
28.01.2019 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic,
Contract de vânzare-cumpărare autentificat cu nr. Aviz tehnic de racordare nr

i Fia de soluţie nr, emise de E-distribuţie
Muntenia, Aviz de traseu nr

/11.02.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, avize
individuale emise de administratońi reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă),
Iucrarea constă în:

realizare branament electric prin montarea unui cablu tip axlO+6C, pe un traseu de
6 m pe domeniul public. Bransamentul electric propus va fi alimentat din LEA existentă pe stâlpul
montat în trotuarul din dreptul imobilului cu nr, 24 din str. Piatra Morii, prin trotuar1 până la BMPT
ce va fi montat in incinta imobilului alimnentat. CabIuI va fi pozat în pământ, la adincimea de 0,9m
în trotuar.

2. Urmare a verificărfl efectuate pe teren în data de 15.04.2019 s-a constatat că
Iucrările nu afectează spaţii verzi, arbori sau arbuti.

In urma analizării documentaţiei depuse ş 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 execuţiei Iucrării menţionate.

In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de toaletare, iar Ia
finalizarea Iucrărfl aveţi obligaţia aducerfl terenului Ia starea iniţială.
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Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de
Urbanism nr. emis de Primăria Sectoruţui 1 Bucureşti împreună
cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emíterii acestui avíz, aveţi
obligaţia solicitărH revizuirń acestuia inainte 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 avjz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Întocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

Hed:0.V../ 3exJ22.04.201 9 - prezenlul aviz a fost postat pe site-uI PMB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

Đ 2. MÁŁ 2019

Nr. 11429,1937/1684202,1718433/

CĂTRE,
&C. DANUBIO WIND &R.L.
prin

r9.?Ç%ęą

&C. EĐIL PROIECT S.R.L.

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: “Branament de apă
imobilul din str. SId. Gheorghe Buciumat i

potabilă .şi
sector 1"

racord canalizare pentru

Ca urmare a cererii depusă de &C. DANUBIO WIND S.R.L. prin S.C. EDIL
PROIECT &R.L., înregistrată Ia P.M.B. çu nr.1 684202/26.11.2018 şi Ia Direcţia de Mediu
cu nr.1 1429/27.11.20181 completată cu documentaţia înregistrată Ia P.M.B. cu nr.
1718433/13.03.2019 i Ia Direcţia de Mediu nr. 1937/14.03.2019, prin care se solicită
emiterea avizului privind executarea Iucrării: “ Branament de apă potabilă i racord
canalizare pentru imobilul din str. SId. Gheorghe Buciumat ‚ sector 1' vă
comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Cedificat de Urbanism
nr. din 16.05.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti
împreună cu planuĺ anexă, Memoriu justificativ, Aviz de traseu nr. emis
de Administraţia Domeniului Public Sector 1, Clasarea notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, Aviz nr. emis de
Compania Naţională de Căi Ferate “CFR" S.A., avize individuale emise de deţinătorii
reţelelor tehnico-edilitare: Distrigaz Sud Muntenia, E-Distribuţie Muntenia, Luxten, Netcity
Telecom, Teiekom Romania SA, plan de încadrare în zonă), Iucrarea constă în:

• realizare branament de apă potabilă nou1 din PEID cu De 40 mm
Iungimea de 9m, care se va racorda Ia reţeaua publică de apă (PEID De 125mm)
existentă în carosabilul din str. SId. Ghe. Buciumat. Traseul bransamentului propus va
traversa carosabilul până Ia căminul de branament ce va fi montat în incinta imobilului,
aproape de Iimita de proprietate.

• realizare racord de canalizare din tuburi PVC 250 mm ş Iungime 12 m, din
căminul de racord ce va fi amplasat în incinta imobilului, Ia Iimita de proprietate a acestuia
până Ia reţeaua de canalizare publică (din PVC Dn 315 mm) existentă in carosabilul din
str. SId. Ghe. Buciumat, cu Iegătură prin intermediul căminului existent în carosabil.
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2. Urmare a verificărfl efectuate pe teren în data de 28.03.2019 s-a constatat
că pe traseul Iucrărfl sau în proximitate nu există spaţii verzi sau arbori/arbuti.

In urma analizării documentaţiei depuse i a verificărilor pe teren, în conformitate
cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţfllor verzi de
pe teritoriui Municipiuiui Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrării
menţionate.

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de
toaletare, iar Ia finalizarea Iucrărilor aveţi obiigaţia aducerii terenului Ia starea iniţiaiă.

Prezentui aviz este emis În baza şi cu respectarea ceior specificate în Certificatul
de Urbanism nr. emis de Primăria Sectoruiui 1
Bucureşti împreună cu pianul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseui IucrărU ulterior emiterfl acestui aviz,
aveţi obligaţia soiicitărfl revizuirfl acestuia înainte de începerea execuţiei IucrărH.

Nerespectarea celor menţionate în prezentui 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 teritoriui Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de vaiabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

SimonatMariana POPA

‘(9'—
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Întocmit,
et Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU
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PRIMĂRIA MUNIPIULUI BUCUREŞ11 ro[r2nt029)2.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 1577, 2232, 3471 /1714209, 1721464L.ťL3.N*ŕ.;,9

CĂTRE,
ASOCIEREA TAHAL CONSULTING ENGINEERS LTD - TRIADA PROĐ JMPEX S.R.L.
Strada Turtureleĺor nr. 1 IA, sector 3, Bucuresti

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA STRAZILOR BUCUREŞTI
Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucuresti

PRIMĂRIA SECTQRULUI 3 BUCUREŞTI
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE
Strada Intr. Odobesti nr. 5-7, scetor 3, Bucuresti

Referitor Ia ĺucrarea: “Lucrări de reabilitare a colectoareior principale de canalizare
AO .şi 80, tronson 806"

Ca urmare a cererii depusă de dumneavoastră i înregistrată ia P.M.B. cu

nr.1714209/28.02.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.1577/O1.03.2019, completată cu

documentaţia înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1721464/22.03.2019 i Ia Direcţia de Mediu nr.

2232/25.03.2019 i nr. 3471/24.04.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind

executarea Iucrărü: “Lucrări de reabilitare a colectoareior principale de canalizare AO .şi
BO, tronson B06-situat în Splaiul Unirii între intersecţia cu str. Nerva Traian i intersecţia
cu str. Foisoť', vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Cedificat de Urbanism -

07.02.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoríu

tehnic, Certificat de Urbanism din 09.08.2016, Acord de mediu
- -

.‚ revizuit Ia data de 30.01.2013 i Ia data 12.09.2018, plan de incadrare

în zonă), lucrarea constă în
Reabilitarea colectorului principal general adiacent Râului Dâmboviţa, 80,

tronsonul 806, tronson situat pe Splaiul Unirii între str. Nerva Traian i str FoioruIui.

Lucrările pentru reabilitarea colectorului principal pe tronsonul B06 constau în

refacerea interioară a conductei prin realizarea protecţiei împotriva coroziunii, reabilitare

prin torcretare ş prin etanare rosturi;
Se vor realizare gropi de Iansare, pentru intrarea ş ieirea utilajelor pentru

reabilitarea colectoarelor de apă uzată, conform planului anexă Ia Certificatul de

Urbanism. Gropile de Iansare, de intrare sau ieire a utilajelor, sau orice alte săpături

realizate în vederea reabilitării colectorului vor fi realizate exclusiv pe partea carosabilă,

fără afectarea trotuarelor;
2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 28.03.2019 s-a constatat

că pe trotuarele din proximitatea Iucrărilor de reabiiitare a co(ectorului, pe tronsonul

menţionat, există aliniamente stradale sub formă de alveole în care sunt plantaţi arbori

cu diametrele trunchiurilor între 30-5Ocm.
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Tn urma analizării documentaţiei depuse i a verificărilor pe teren, în conformitate
cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţUlor verzi de
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrării
menţi o nate.

In timpul execuţiei Iucrărilor se v-a respecta distanţa de 1,0 m faţă de trunchiul
arborilorconform SR 8591/97 Reţele tehnico edilitare, Condiţii de amplasare.

Depozitarea materialelor de construcţie se va face astfel încât să nu blocheze
căile de acces i fără afectarea spaţUlor verzi sau a arborilor.

Manevrarea utilajeior din dotare, parcarea, gararea i lucrărilor de organizare de
antier se vor efectua fără afectarea spaţiilor verzi sau arborii din proximitatea Iucrărilor.

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrăd 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.107R115153 07.02.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti
împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apăruiă în traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz,
aveţi obligaţia solicitărU revizuirfl acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform arŁ4,
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-Mariana POPA

Întocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

Ă
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

Către : SC APA NOVA SA
Str Tunad nr 60 A, clădirea Stefan cel Mare, eL 6-9, sector 2

Spre ştiinţă:
PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public

Intrarea Odobeti nr 5-7, sector 3

Referitor Ia Iucrarea: Înlocuirea reţelei publice de apă potabilă pe Aleea Stănilă, sector 3,

Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., mnregistrată Ia P.M.B, cu nr 1719922i1903.2019 şi Ia

Direcţia de Mediu cunr. 2115/20.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind

executarea Iucrării: „Inlocuirea reţelei publice de apă potabilă pe Aleea Stănhlă, sector 3,

conform documentaţiei depuse (C.U. din 06.06.2017, cu prelungirea

valabilităţii până Ia data de 06.06.2019, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea

Notificării n ľ emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan

de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de PS 3), vă comunicăm că, În urma

verificării efectuate pe teren în data de 01.04.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa

pe o lungime de 220m, astfel:
• pe aceasi traseu cu ceI existent, prin foraj orizontal, din conducta existentă în

carosabilul str Rotundă, Ia aproximativ 14m faţă de limita bordurii din partea dreaptă

a scuarului verde/părculeţ, prin carosabilul str. Rotundă, spaţiu verde bI. H8 din

Aleea Rotundă nr. 2, spaţiu verde bI. H10 din Aleea Stănilă nr. 6, spaţiu verde bloc

H7 din Aleea Stănilă nr. 5, carosabilul i parcările Aleii Stănilă, până pe aleea

pietonală dintre bl. H7 din Aleea Stănilă i bI. M31 din str. Lunca Bradului nr. 6.

• se avizează execuţia a 3 branamente noi i 2 hidraniţi de incendiu noi.

branamentele se execută prin spaţiul verde aI blocurilor, iar hidranţii în carosabil i

trotuar.
• noua conducta este din PEID (polietilenă) I se poate modela astfel incât să nu se

afecteze materialul dendrologic din vecinătatea traseului lucrării.

• lucrarea se face fără afectarea vegetaţiei existente în spaţiu verde din vecinătatea

traseului Iucrării, deoarece este destul spaţiu între arborii din spaţiul verde aI

blocurilor.
În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor

minime faţă de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997

Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.
Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se

va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu

distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic, In timpul lucrărilor constructorul va

lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau

altor materiale in jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin

manevrarea utilajelor din dotare.

Iűfw1
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Tn cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborU din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular aI acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finahzarea
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicfl produse prin prăbuşirea acestora

Având în veđere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat aI
execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La ťinalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială,
gazon, iarbă.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, Iit.b.

Menţionăm çă 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,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri(::ĺ) Darnela

- Intocm,t:
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DIRECŢIA DE MEDIU .
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Către SC GENERAL MPM IMPEX SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia

registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligraflei nr 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naíurale pentru imobiiul situat pe str Pluta.şilor

nr ‚ sector 1, Bucureşti

r
Referitor Ia cererea dvs., inregistrată Ia P.M.B. cu nr 1719951/19.03.2019 şi Ia

Direcţia de Mediu cu nr. 2118/20.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind

executarea lucrării: „Branşament de gaze naturaíe pentru imobiĺuI situat pe str Pluta$or

nr 49, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. a

planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notifícării nr, emisă de

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizeleiacordurile individuale ale deţinătorilor

de reţełe edilitare, aviz favorabil emis de ADP sector 1, avizul Ministerului Culturii nr

914/s/09.07:2o18), vă comunicăm că, în urma veriflcării efectuate pe teren în data de

12.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 4m, asđel:

• din conducta existentă în carosabilul str. Plutasilor, perpendicular, până Ia

aproximativ 0,lm faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii.

• fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă.

În timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare

subterane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrărfl, săpătura se

va executa manual sau utilizând o tehnologie adapta!ă condiţiilor din teren care să nu

distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorut va

Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau

altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin

manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul in 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, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui

aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI

metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii

meteo nefavorabile.
Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de Ia flnalizarea

lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

lucrării, veţi avea obligaţia inlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii

eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Nr. 2118/1719951/



Având în vedere ceie constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat aIexecuţiei Iucrărilor menţionate.
Pentru orice mođifîcare apărutâ ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţiasolicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.La ľinaiizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială,iarbălgazon.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţíonatăconform H.C.G.M.B. nr. 30412009, privind Normele de protecţie a spaţiiior verzi de peteritoriul Municipiului Bucureşti, art4, Iit.b.
Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sautoaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate ‘1 an đe la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şeť Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

4)
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Către SCELECTROTESTSRL—prin
exempiarului de Ja registratura PMB

— soIicită ridicarea

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Extindere reţea electńcă pentru alimentare cu energie electrică a

imobilelor cu adresa str CoralUor nr ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1720636/20.03.2019 şi Ia

O Direcţia de Mediu cu nr. 2158/21.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind

executarea Iucrării: „Extindere reţea eĺectńcă pentru alimentare cu energie electrică a

imobÜelor cu adresa str CoralUor nr 93 A, 93 B, sector 1 “ conform documentaţiei depuse

(C.U. nr. ‚ a planurilor anexate şi Memoriului tehnic1 Clasarea

Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan

de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă

comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 12.04.2019, s-a constatat că

lucrarea se va executa pe o lungime de 145m, astfei:
ą din PT-uI subteran nr. 4306, existent în dreptul imobilului cu nr. cadastral lE 258401,

prin trotuarul nr. impare al str. Coralilor, până Ia aproximativ 5m faţă de limita din

partea stângă a proprietăţii, cu două ramifĺcaţii spre cele două clădiri, Ia noile

FDCP-uri încastrate una în clădire, fără depăirea faţadei i cealaltă in parapetul

rampei de acces pietonal.
• fără afectarea vegetaţiei existente în platbanda dintre limita de proprietate i trotuar

(aliniament de plopi).
În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborklor de lm—1.5m, conform prevederűor SR 6591/1997 Reţele ediiitare

subterane. Condiţii de amplasare.
Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se

va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu

distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. Tn timpul lucrărilor constructorul va

lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau

altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin

manevrarea utilajelor din dotare.
Tn cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" în scopul menţinerii

distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi in timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul

radicular aI acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui

aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.
Vă facem cunoscut că in cazul în care este secţionat sistemul radicular aI

metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii

meteo nefavorabile.
Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de Ia finalizarea

Iucrăriłor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi in apropierea traseului

Nr. 21 5811720636/



Iucrării, veţi avea obligaţia inlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventuaeIor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat aI
execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, prMnd Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti1 art.4, Iit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Maflana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU
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Către SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA — pentru — prin
— solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligraŕîei nr. 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobflului situat pe str. Londra
nr ‚ sector 1, Bucure$i

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1720641/20.03.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 2159/21.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Aflmentarea cu energie electńcă a imobilului situat pe str Londra
nr 21, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a
planurilor anexate şi Memoriului tehnic1 Clasarea Notificării nr, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de coordonare reţele edilitare, aviz de
traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în
data de 12.04.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa pe o Iungime de 235m, astfel:

• din PTS2O6 existent în subsolul imobilului cu nr. cadastral IE 265895 de pe
str. Washington (colţ cu str. Praga), continuă prin trotuarul str. Praga, subtraversează
str. Praga, apoi prin trotuarul nr. pare aI str. Washington, prin trotuarul nr. impare aI
str. Londra, până Ia Iimita din partea dreaptă a proprietăţii.

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament, din vecinătatea traseului Iucrării.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizănd o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor 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, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Nr. 21 5911 720641/
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat aI

execuţiei lucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia

solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe

teritoriu( Municipiului Bucureşti, arŁ4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau

toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii i este valabil

numai insoţit de avizul Ministerul Culturii i Identităţii Naţionale.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Danie(a VOINESCU

Întocmit:
PARASCA
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pe data de
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CĂTRE,
S.C. ERBAŞU EDIL CONSTRUCT S.A.
B-dul Uverturü nr. 194-200, et. 3, sector 6, Bucuresti

Spre ştflnţă:
PRIMÂRIA SECTOR 6
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC I DEZVOLTARE URBANĂ
Intr. Av. Lt. Caranda Ghe. nr.9, sector 6, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: “Extindere conductă de gaze naturale .$ branamente de gaze

pe Drumul Ciorogârla nr.297-299, sector 6, Bucureştľ

Ca urmare a cererii depuse de S.C. ERBAŞU EDIL CONSTRUCT S.A., mnregistrată Ia

P.M.B. cu nr.1732164/25.04.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.35B3/02.05.2019, prin care se

solícită emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrărü: “Extindere conductă de gaze

naturale $ branamente de gaze pe Drumul Ciorogâria nr.297-299, sector 6", vă comunicăm

următoareie:
1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.833R /1672085/ din

08.11.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planui anexă, Acte de

proprietate imobii, teren/construcţii, Acord de acces ia sistemui de distribuţie gaze naturale

nr.12435406/10.06.2018 i nr. soluţie de acces 175431/12.04.2018 emise de Distrigaz Sud

Reţele, Memoriu tehnic, Autorizaţie de Construire nr. 149/04.04.2018 emisă de Primăria Sector 6

Bucureti, Clasarea notificărH nr.23101/06.12.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureti, Aviz nr. 223/15.03.2019 emis de Administraţia Domeniului Public i Dezvoltare

Urbană Sector 6, Aviz nr. 5858/17.04.2019 emis de Comisia Tehnică de Circulaţie- PMB, PIan

de coordonare avizat de deţinătorH reţeleior tehnico-edilitare), Iucrarea constă în

- reaiizare extindere reţea de distribuţie gaze naturale cu o conductă din PE100

SDR11 Dnl8Omm cu L=260 m (în domeniul pubtic í proprietatea din Drumul Ciorogârla nr.297-

299), care va fi racordată în conducta de distribuţie gaze naturale RP din carosabilul Drumului

Ciorogârla, realizată din PE100, SDR11, Dn 250mm, perpendicular pe aceasta. Traseul

conductei propuse va traversa carosabilul (drum neasfaltat) din Drumul Ciorogârla, apoi va

pátrunde pe terenul cu lE 231833 până in dreptul blocuiui 2, sc.2, unde conducta propusă va

avea cap terminal, Lucrările de execuţie a traseului de pozare subterană a conductei de gaze

naturale propuse se vor reabza prin săpătură manuală i pozarea conductei în anţ deschis.

- realizare bransamente de gaze naturale noi, din PE 100 SDR11, Dn 110 mm

conform planuiui anexat ia documentaţie, branamente aferente blocurilor bl i b2.

Branamentele proiectate vor fi racordate Ia conducta de gaze naturaie, PE 100 SDR 11, Dn 1 25

mm propusă Dn 180 mm.
2. Urmare a verificării electuate pe teren în data de 05.05.2019 s-a constatat că în

vecinătatea traseului de pozare a conductei există arbuti plantaţi în spaţiu verde sub formă de

platbandă amenajată.

Nr. 3583 I 1732164ĺ....O.LNAL.201P



b urma analizării documentaţiei depuse i a verificărilor din teren, în contormitata 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
menţionate.

In execuţia (ucrărilor se vor respecta următoarele condiţii:
- În proximitatea materialului dendroiogic menţionat, săpătura se va executa

manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul
radicular ai materialului dendrologic.

- Tn timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la ceI puţin 1,0 m faţă de
arbori, conform SR 8591/1997 Reţele ediĺitare subterane. Condiţii de amplasare;

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământuluś sau altor materiale
în jurul arborilor/arbustilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

In cazu! în care nu sunt respectate condiţiHe menţionate, nu suntem răspunzători de
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic, Dacă Ia verificările
ulterioare (12 Iuni de Ia finalizarea Iucrărfl) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului
dendrologic ailat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea
contravaloriĺ eventualelor prejudicii produse prin prăbuirea acestora.

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de
toaletare, iar Ia finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerü terenului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de
Urbanism nr. 833R /1672085/ din 08.11.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti - vizat spre
neschimbare i în baza p(anului de coordonare depus a documenţie.

Pentru orice modificare apărută in traseul Iucrărh ulterior emiterii acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitărü revizuirii acestuia înainte 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 Normelor de protecţie a spaţHlor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

Simona-Mariai

Întocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

Red:O.VJ 3ex.íO6.O5.201 9 prezentul aviz a tosl pDSIat po site-ul PMB
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PR]MĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 rçmç&?PJ%.ęy
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 94, 2284 I 1696091, 17211191 O.9.MM. 2019

CĂTRE,
E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C. ROM'rEST ELECTRONIC S.R.L.

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3
DIRECŢIA INVESTIŢII I ACHIZIŢII
Calea Dudesti nr. 1911 sector 3, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: “AIimen tare cu energie electrică a îmobîluiui situat pe strada

Coiumbelor corespondent cu str. Mircea Vodă nr.3, sector 3, Bucureti"

Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A prin S.C. ROMTEST

ELECTRONIC S.R.L., cerere înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1696091108.01.2019 şi Ia Direcţia de

Mediu cu nr.94/09.O1.2019, compietată cu documentaţia înregistrată Ia P.M.B. cu nr.

1721792/25.03.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2284/26.03.2019, prin care se solicită emiterea

avizului de specialitate privind executarea Iucrării: “Aĺimentare cu energie electrică a imobiluiui

situat pe strada Columbeĺor 2-8 corespondent cu str. Mŕrcea Vodă nr.3, sector 3' vă comunicăm

următoarele:
1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din

08.11.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti impreună cu planul anexă, Memoriu tehnic,

Fia de soluţie nr, emisă de E-distribuţie Muntenia, Aviz

nr. emis de Primăria Sector 3 — Direcţia Investiţii i Achiziţii, Aviz nr. din

13.03.2019 emis de MAI, Clasarea notificării nr, emisă de Agenţia pentru

Protecţia Mediului Bucureti, avize individuale emise de administratorh reţelelor tehnico-edilitare,

plan de încadrare in zonă, împuternicire), Iucrarea constă în
- realizare extindere reţea electrică JT prin montarea subterană a două cabluri

3x150+95N din PTZ 2522 existent în incinta va

continua prin incinta fără afectare clădiri, apoi va traversa str. Columbelor, va continua prin

trotuarul nr, pare până în dreptul imobilului alimentat, Ia noua Cutie de siguranţă-CS i Cutie de

furnizare-CF, amplasate în incinta imobilului alimentat, în decupajul gardului. Lungimea traseului

canalizaţiei electrice va fi de 50 m. Cabţurile electrice vor fi pozate in pămănt, în profile existente

Ia adâncimea de 0,8 m in trotuar1 in anţ deschis.
2. Urmare a verificării efectuate pe teren in data de 15.04.2019 s-a constatat că pe

traseul canalizaţiei electrice propuse sau în proximitatea acestuia nu există spaţii verzi sau

arbori/arbuti.
In urma analizării documentaţiei depuse si a verificărilor din teren, în conformitate cu

H.C.G.M.B. nr.30412009 privind aprobarea Normelor de protecţ(e a spaţülor verzi de pe teritoriul

Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrării menţionate.

Rd Reaina Elisab€ta nr 47. wd $taI 050013, SedOľ 5, Bucureş, Romănia



Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de
toaletare, iar Ia Finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate in Certificatul de
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucur2Ril68533l din
1801.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti i in baza planului de coordonare depus Ia
prezenta documentaţie.

Pentru orice modificare apărută în traseul IucrărH ulterior emiterii acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrării.

Prezentul aviz este valabii numai în prezenţa avizului emis de Ministerul Culturii i
Identităţii Naţionale privind execuţia acestei Iucrări.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va Fi sancţionată conform ad.4, Iit. b)
din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţhlor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

-Mariana POPA

Întocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

06. MAI 2010

Red:D.v../ 3ex./02.05.201 9 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
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PRIMĂRIA MUNIC1RULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

n n u*i

CĂTRE,
E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
pri n

!9wj1g?912:ęY

se va prevedea
subterană a unui
cu nr cadastral

nr. din Drumui Jilavei
PTAB 4985, prin pozarea
propus pentru alimentarea
nr, va fi amplasat în

din Drumul Jilavei
4985, prin pozarea
în dreptul imobilului

va continua prin
fi amplasat pe proprietatea

Iai iI

Nr. 1893 11717761/

S.C. ELECTROCONS PROIECT S.R.L.

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 4
DIRECŢIA DE GOSPODĂRIRE LOCALĂ

Referitor Ia Iucrarea: “Extindere reţea electrică în vederea alimentărü cu energie

electrică a imobileior situate pe Drumul JiIavei, 89Q .şi 89W, sector 4"

Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUŢJE MUNTENIA S.A prin S.C.
ELECTROCONS PROIECT S.R.L., cerere înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1717761/12.03.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.1893ĺ13.03.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate
privind executarea Iucrării: “Extindere reţea electricä în vederea aiimentărü cu energie electrică
a imobflelor situate pe Drumul Jiĺa vei ‚ sector 4", vă comunicăm următoareie:

1. Coníorm documentaţiei depuse (Certiíicat de Urbanism nr. din
04.10.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti impreună cu planul anexă, Memoriu
justificativ, Fia de solutie nr, emisă de E-distribuţie Muntenia, Aviz de
traseu nr. emis de Consiliul Local Sector 4-Aparatul de speciaiitate,
Autorizaţie de Construire nr. i nr.

emise de Primăria Sectorului 4 Bucuresti, Clasarea notificărü
nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, plan de coordonare
avizat de administratorü reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă, imputernicire)
Iucrarea constă in

- reaiizare extindere reţea electrică de joasă tensiune prin pozarea subterană a unui
cablu JT tip 3x150+95N, cu Iungimea de 220 m, din PTAB 4985 existent in incinta imobilului cu
nr. cadastrai . Traseui canalizaţiei electrice propuse va străbate trotuarul din Drumul
Jüavei, va subtraversa carosabűul Drumul Jilavei i va continua prin drumul de seMtute până Ia
imobilul cu nr. 89X, Ia FDCP-uI ce va fi amplasat pe proprietatea benefictaruiui;

- pentru ahmentarea cu energie electrică a imobiiului cu
se va prevedea extinderea reţeiei electrice de joasă tensiune din
subterană a unui cablul electric pe aceIai traseu cu cablul electric
imobilului din Drumul Jilavei . FDCP-ui aferent imobilului de ia
incinta beneficiarului, ia Iimita de proprietate a imobilului alimentat;

- pentru alimentarea cu energie electrică a imobilului cu nr
extinderea reţelei eiectrice de joasă tensiune din PTAB
cablul electric pe un traseu ce va străbate trotuarul până

va subtraversa carosabilul din Drumul Jilavei
drumul de servitute până Ia imobilul alimentat, Ia FDCP-uI ce va
acestuia Lucrările se vor executa simuttan.

Bd. Reaina Elisabeta nr. 47. cod nnslal O5l3. sedor5. Bucumşu, Románia



2. Urmare a verificărH efectuate pe teren în data de 24.03.2019 s-a constatat că în
trotuarul din Drumu Jflavei (pe traseu ucrărilor) nu există aflniament sau spaţii verzi atectate.

In urma analizărH 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 execuţiei Iucrării menţionate.

- b timpul Iucrărilor, executantul va respecta normativele în vigoare cu privire Ia
menţíonerea distanţei faţă de arbori, inclusiv SR 8591/1997 ReţeIe edilitare subterane. Condŕţü de
ampiasare;

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de toaletare,
iar Ia finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este emis În baza şi cu respectarea ceor specificate În Certificatui de
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu
planul anexă - vizat spre neschimbare i În baza planului de coordonare depus Ia prezenta
documentaţie.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterH acestuí aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii acestuřa Înainte de începerea execuţiei Iucrării.

Nerespectarea celor menţionate in prezentu 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,

Simona-Ma a POPA

tDtME iu):

Întocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOU

O & MAL
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PRIMĂRIA MUNIIP1ULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

O 9. MAI. 2019
Nr.1929 117183521

CĂTRE,

roriąOl%.ęu

S.A. ENGIE ROMANIA S.A.
prin
S.C. PETROSTAR S.A.
B-dul Bucureti nr.37, 100520, Ploiesti, Prahova

Spre ştflnţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
ADMINISTRAŢIA ŞCOLILOR SECTOR 6
Splaiul Independenţei nr. 31 5-31 7, sector 6, Bucuresti

Referitor Ia ĺucrarea: “Reabifltare staţie de protecţie
sector 6, Bucureşti"

catodică pe strada AIizeului

Ca urmare a cererii depuse de S.C. PETROSTAR S.A., cerere înregistrată Ia P.M.B. cu
nr.1718352/13.032019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.1929/14.03.2019, prin care se solicită
emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrării: “Reabilŕtare staţie de proteąie
catodică pe strada Alizeuĺui nr.9, sector 6' vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism r din
21 .01 .2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic,
Aviz i emis de Primăria Sector 6, Acord n emis de
Administraţia Scolilor Sector 6, Aviz ) emis de Administraţia Domeniul Public i
Dezvoltare Urbană Sector 6, Clasarea notificărb J emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bucureti, Extras de carte funciară de informare pentru C ‚ avize
individuale emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare in zonă,
împuternicire) Iucrarea constă in:

- înlocuirea cabinei existente care se va monta pe aceIai soclu;
- executarea unei noi prize anodice aferente instalaţiei de protecţie catodică;
- realizare priză anodică (forată în adâncime, 76 m i diametrul de 330 — 335 mm);
- amplasarea cablului anodic, îngropat în anţ cu dimensiunile de 2x0,6x0,8 m în

spaţiu verde din curtea ScoIH Gimnaziale nr.168, sector 6;
- amplasare priza de impământare: 6x0,6x0,6 m, montată îngropat în anţ;
- realizare 2 batale pe o suprafaţă de 1 2m2;
Suprafaţa afectată de Iucrări va fi de 16,8 m2, spaţiu verde, iar suprafaţa ocupată

temporar va fi de 47 m2, din care 30,2 m2 ocupată cu organizarea de antier. Nu există arbori în
vecinătatea prizei anodice i a staţiei de protecţie catodică.

Suprafaţa afectată se va aduce Ia starea iniţială.
2. Urmare a verificării efectuate pe teren in data de 15.04.2019 s-a constatat că

Iucrările se desfăsoară pe spaţiul verde existent în curtea coIii Gimnaziale nr.168, sector 6, în
proximitatea limitei de proprietate spre str.lng.Scariat Varlav (unde există deja amplasată vechea
staţie de protecţie catodică), Nu există arbori pe terenul afectat de Iucrări.

Iei iIPsl Pnnina FIihľ nr 47. cnd ooslai 050013. sectnr 5. Bucureştj. România



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 Bucureştŕ, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrării menţionate.

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau đe toaletare,
iar Ia finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială, inciusiv plantarea de
gazon, Zona de desfăurare a Iucrărilor va fi împrejmuită i va fi supravegheată.

Executantul i beneficiarul sunt răspunzători de execuţia Iucrărilor i de respectarea
condiţiilor din prezentul aviz.

Prezentu( aviz este emis în baza şi cu respectarea celor speciuicate în Certificatul de
Urbanism nr. 28R/1683405 din 21.01.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti impreună cu
planul anexă - vizat spre neschimbare.

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 spaţfllor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii i este vaiabii
numai în prezenţa avizului emis de Ministerul Culturü i Identităţii Naţionale privind execuţia
Iucrării.

DIRECTOR EXECUTIV,

ą!iana POPA

ţj
-n

Întocmit,
ef Serviciu Avize ş Acorduri

Daniela VOINESCU

ź

Q 6. 4M. 2019
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PRIMĂRJA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 romcnia2ü]9.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

09. MM. fl19

CĂTRE,
S.A. ENGIE ROMANIA S.A.
prin
S.C. GINICON S.R.L.
Strada Modestiei nr.62, sector 1, Bucuresti

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 2
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
os. Electronicii nr.44, sector 2, Bucuresti

Referitor Ia ĺucrarea: “Branament de gaze naturale pe str. Banul Nicolae
sector 2, Bucureşti"

Ca urmare a cererii depuse de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. GINICON S.A.L.,
înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1718782J14.03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.1973/15.03.2019,
prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrării: “Branament de
gaze naturaĺe pe str. Banul Nicoĺae nr sector2' vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 21.012019
emis de Primăria Sectorutui 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Certificat de mostenitor
nr. ‚ Memoriu tehnic, Acord de acces nr. emis de Distrigaz
Sud Reţele, Aviz de traseu nr. emis de Consiliul Local Bucureti Sector 2 —

ADP S2, Clasarea notificărü nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureti, avizele individuale emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de
încadrare În zonă) Iucrarea constă în

- realizare branament de gaze naturale nou din PE 100 SDR 11, Dn 32mm, cu
Iungimea de 2,5m (1,5m+lm riser) i a postului de reglare-măsurare aferent. Branamentul de
gaze propus va fi racordat Ia conducta de gaze naturale DnllO mm, existentă în carosabilul din
str. Banul Nicolae. Traseul de pozare a bransamentului propus va fi realizat prin carosabil i
trotuar, în dreptul Iimitei de proprietate dreapta a imobilului alimentat. Pozarea conductei se va
realiza in anţ deschis, cu lăţimea de 0.4m realizat prin săpătură manuală. Adâncimea de pozare
va fi de 0,9 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren in data de 15.04.2019 s-a constatat că pe
trotuarul aferent imobilului cu nr.15 din str. Banul Nicolae există platbandă de spaţiu verde cu
lăţimea de aprox. 0,5 m, iar Ia 0,5 m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii există plantat
un ex. Prunus avium L sp. (cire) cu diametrul trunchiului de 25 cm ş h=7m.

In 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 Iucrării
menţionate.

Iai iI
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In execuţia Iucrărilor se var respecta următoarele condiţii:
- In proximitatea arborelui menţionat săpătura se va executa manual sau utilizând o

tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular ai materiaiuiui
dendrologic.

- In timpul Iucrărilor, executantul va iua măsuri de protejare a materialului
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia ceI puţin 1,0 -1,5 m faţă de
arbori, conform SR 8591/1997 Retele ediiitare subterana Condiţii de amplasare;

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în
jurul arborilor sau rănire&ruperea ramurilor prin manevrarea utilajeíor din dotare.

in cazul În care nu sunt respectate condiţüle menţionate, nu suntem răspunzători de
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic, Dacă Ia verificările
ulterioare (12 Iuni de Ia finalizarea Iucrărü) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului
dendrologic aflat pe traseul lucrărH, aveţi obhgaţia inlocuirH exemplareior uscate şi suportarea
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prábuşirea acestora.

Dacă în timpul execuţiei Iucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului
radicular aI 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 piantarea de materiai dendrologic În compensare).

Precizăm că În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaietare,
iar la finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială şi retacerea
platbandei de spaţiu verde afectată de Iucrări.

- Este interzis reducerea suprafeţei de spaţiu verde prin betonarea platbandei.
Prezentul aviz este emis in baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de

Urbanism nr. emis de Primăria Sectoruiui 2 Bucureşti Împreună cu planul
anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul iucrărfl uiterior emiterfl acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirü acestuia înainte de Începerea execuţiei IucrărH.

Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării sunt răspunzători de realizarea Iucrărilor i
de respectarea conditiilor din prezentul aviz. Nerespectarea condiţiilor din aviz atrage anularea
acestuia.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform arŁ4, Iit. b)
din Anexa nr. 1 ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normeior de protecţie a spaţhlor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-M riana POPA

1'ĺ i i —
I ţ L.fk

Întocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

06.MÁtZiIV

Red:D.v.J 3ex102.O5.201 9 - prezentul aviz a fcst poslat pe site-uI PMB
hüp:flwvíwpmbrof,nsUtulii/primari&directiildirectia mediu/avize arboń in consuhareţavize arbon in consuitare.php
pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECTIA DE MEDIU

69, MAI. 2019

CĂTRE,
S.C. ENGIE S.R.L.
prin
S.C. GINICON S.R.L.
Strada Modestiei nr.62,sector 1, Bucuresti

Spre ştünţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucuresti

Referŕtor Ia lucrarea: ‘Branament de gaze naturaie pentru imobîlul situat în strada

Mitropolit Varlaam 1, sector 1, Bucureti"

Ca urmare a cererii depuse de S.C. ENGIE S.R.L. prin S.C. GINICQN S.R.L.,
inregistrată Ia P.M.B. cu nr.1719875/19,03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.2117120.03.2019,

prin care se solicită emiterea avizului privind executarea Iucrării: “Branament de gaze naturale

pentru imobiIuĺ situat în strada Mitropoiit Varlaam nr. ‚ sector I' vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din

25.07.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Aviz

nr emis de Primarul Sectorului 1, Acord de acces nr.

Soluţie de acces Ia sistemul de distribuţie gaze naturale nr, ‚ Memoriu tehnic1

Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1, Contract

de vânzare-cumpărare aut. Clasarea notificărü nr, emisă de

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, Aviz nr. emis de Comisia Tehnică

de Circulaţie - Primăria Municipiului Bucureti, Autorizaţie de Construire

nr. privind edificare imobil, avize individuale emise de deţinătorii

reţele(or tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuţíe Muntenia, Luxten, Telekom Romania,

Netcity-Telecom, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în
- realizare branament de gaze naturale nou, individual, din PE 100 SDR 11, Dn 32

mm, cu lungimea de 5,5 m (4,5 m + lm reiser) i a unui post de reglare-măsurare aferent.

BranamentuI proiectat va fi racordat Ia conducta de gaze naturale din OL 0=4" existentă în

carosabilul din str. Mitropolit Varlaam. Traseul de pozare a bransamentului proiectat va fi realizat

pe domeniul public i va subtraversa parţial carosabilul i trotuarul în dreptul imobilului cu adresa

nr ‚ din str. Mitropolit Varlaam, până Ia postul de reglare-măsurare ce va fi montat Ia 11,5 m

de Iimita de proprietate stânga a imobilului alimentat. Pozarea conductei de branament se va

executa prin săpătură în anţ deschis1 cu Iăţimea 0,4 m i Ia adâncimea de min 019 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 15.04.2019 s-a constatat că pe

trotuarul aferent imobilului alimentat există platbandă cu Iăţimea de 0,5 m în care sunt plantaţi 2

ex. Acer sp.(arţar) puieţi.

Iai siI

Nr. 211711719875/
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În urma analizării documentaţiei depuse ęi 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 avizui favorabil condiţionat execuţiei Iucrăriimenţionate.

In execuţia Iucrării se vor respecta următoarele condiţii:
- in proximitatea arboriior existenţi în spaţiul verde traversat de traseulbranamentuIui, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor dinteren care să nu distrugă sistemul radicular aI materialułui dendrologic.
- În timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialuluidendrologic prin menţinerea distanţei săpăturiior (executate manuai) ia cei puţin 1 m — 1,5 m taţăde arbori/arbuşti, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale înjurul arborilor sau rănirealruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.
Qacă la verificărHe ulterioare (12 luni de la finaiizarea iucrării) se constată uscarea

sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul Iucrării, aveţi obligaţia înlocuirii
exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşireaacestora.

In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de toaletare, iar Iafinalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială, refacerea suprafeţei deplaatbandă afectată i gazonarea acesteia.
Prezentui aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de

Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti impreună cu
planul anexă vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrărfl ulterior emiterii acestui aviz, aveţiobiigaţia sohcitării revizuirfl acestuia inainte de începerea execuţiei iucrării.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform arL4, iit. b)

din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilorverzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
Prezentul aviz are termen de vaiabilitate 1 an de la data emiterii.

Si POPA

Întocmit,
ef Servřciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

Red:D.v,/ 3ex.102.05.201 9 - prezentul aviz a fost postat pe síte-ul PMB
hLtp://www.embroľinstitutii/primari&directii/direciia mediu/avize arbori in consultar&avtze arbori in consultare.13h1pe daia de

DIRECTOR EXECUTIV,

Bd. Regina EIsabela nr. 47. cud poştal 050013, seder 5, eucureşli, Aomân,a
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Către : SC Best Electroproiect S.R.L. — solicită ridicarea exemplarului de Ia
registratura PMB
pentru SC E-Distdbuţie Muntenia SA

Spre ştiinţă: PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public

Intrarea Odobeti nr. 5-7, sector 3

Referitor Ia Iucrarea: Extindere reţea electrică în vederea alimentării cu energie eĺectńcă

a imobflului situat pe str. Drumeagului nr. ‚ sector 3, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1721114/21.03.2019 şi Ia

O Direcţia de Mediu cu nr 2190/22.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Extindere reţea electdcă în vederea alimentărĺi cu energie electńcă a
imobilului situat pe str. Drumeagului nr 84-86, sector 3", conform documentaţiei depuse

(C.U. nr ‚ a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea
Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti1 Plan
de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de PS 3), vă comunicăm că, în urma
veriflcării efectuate pe teren în data de 01.04.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa
subteran, pe o Iungime de 216m, asťel:

• din PT 1742 existent in trotuarul str. Drumeagului Ia intersecţie cu str. Văilor,
subtraversează str. Drumeagului, până în dreptul proprietăţii cu nr. cadastral lE
211699, continuă prin trotuarul nr. pare aI str. Drumeagului, până la aproximativ
2m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii, noul FDCP amplasat în scara
blocului, în nia încastrată în zidărie, fără depăirea faţadei.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
Tn urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B.

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a

spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau

toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Marir

!ntocmit:
Exp. Ěs P1,RASCA

Red:P.RJ3ex.-25.4.2019trzeŞ1,LI fost postat pe site-uI PMB
pe data de

I'ai iI

Nr. 2190117211141

nr. 304/2009 privind
Bucureşti, vă facem

aviz, aveţi obligaţia

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESC(

Psi Pnninn rlkhM, nr 47 rrwl nntnI 050013 sednr 5 BucumsU. Raqnânia
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PR]MARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

Ü9 MAL 2019

Către : SC Best Electroproiect S.R.L. — solicită ridicarea exemplarului de Ia
registratura PMB
pentru SC E-Distńbuł'ie Muntenia SA

Spre ştünţă:
Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1

Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6
Intrarea Lt. Av. Camnda Gheorghe nr. 9, sector 6

Referitor Ia lucrarea: Extindere reţea electrică în vederea alimentăńi cu energie electńcă

a imobilului situat pe Drumul Valea Doftanei nr ‚ sector 6, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1721108/21.03.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 2191/22.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Jucrării: „Extindere reţea electńcă în vederea alimentării cu energie electńcă a
imobUului situat pe Drumul Valea Doftanei nr 83 A, sector 6", conform documentaţiei
depuse (C.U. nr. ‚ a planurilor anexate şi Memoriului tehnic1
Clasarea Notiflcării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureşti, PIan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia
Străzilor, avizul emis de ADPDU sector 6), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate
pe teren în data de 01.04.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o
Iungime de 175m, astfel:

• din PT 4323 existent în dreptul nr. cadastral IE 204058, prin spaţiu verde, continuă
prin trotuarul Drumului Valea Doftanei, subtraversează Drumul Valea Doftanei, apoi

Ç)
prin drumul de servitute, până Ia noile FDCP-uri amplasate în nise, încastrate în
zidărie, fără depăirea faţadei, Ia intrările în bloc.

• fără afectarea vegetaţiei existente în spaţiu verde din imobilul cu nr. cadastral IE
204058, din vecinătatea traseului Iucrării.
În timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axui arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 ReţeIe edilitare

subterane, Condiţii de amplasare.
Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se

va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor 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, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

I,aiiI
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Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflati în apropierea traseului
Iucrărfl, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al
execuţiei lucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială,
iarbăĺgazon.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, arŁ4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări đe defrisare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Danieia VOINESCU

lntocmit:
CA

06.MM. 2O1

Red:P.R./Ąex-2504.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB

pe data de
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DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA
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DIRECŢ1A DE MEDIU

flQ. MAI jrç

Către: SC Best Electroproiect S.R.L. — solîcîtă ridicarea exemplaruiui de Ja
registratura PMB
pentru SC E-DistńbuÇie Muntenia SA

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1

Referitor Ia ţucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe os. Străule$i
nr ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată ia P.M.B, cu nr 1721096/21.03.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 2192/22.03.2019, prin care solicitaţi avizuf de specialitate privind
executarea Iucrării: Ălimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe os. StrăuIeti
nr. 115, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planuriior anexate şi Memoriului tehnic, Ciasarea Notificării
nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediuiui Bucureşti,
Avizele/acordurile individuale ale deţinătoriior de reţele edilitare, aviz de traseu emis de
Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de
01.04.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa pe o Iungime de 12m, astfel:

• se mansonează cablul existent în dreptul imobiiuiui IE 263840, continuă prin trotuarul
os. Străulesti, până Ia aproximativ 2m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii,
postul de transformare va fi montat pe proprietate Ia aproximativ 8m faţă de gard.

• în vecinătate nu există arbori piantaţi în aliniament, există vegetaţie spontană Ia Iimta
de proprietate cu nr. cadastral

in urma anaiizării dosaruiui, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normeie de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem
cunoscut avizul favorabil execuţiei iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obiigaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La fînalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de ia data emiterii.

DIRECTOR EĘÇTIV, ŞefSerflciu Avize şi Acorduri
Simona- Daniela VOINESCU

Întocmit:
xanaPARASCA

Red:PRJ3ex.-25.04.201 9 - prezentul aviz a (ost postat pe site-uI PMB
pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU
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CĂTRE,
E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
p ri n
S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L.

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureti

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI
Strada Domnita Ancuta nr.1, sectorl, Bucure$i

Referitor Ia Iucrarea: “Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada

Bulevardul Bucure$ii Noî i sector 1, Bucureti"

Ca urmare a cereríi depuse de E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A prin S.C. BEST
ELECTROPROIECT S.R.L, cerere înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1721105/21.03.2019 şi Ia

Direcţia de Mediu cu nr.2193/22.03.2019, prin care se solicită emiterea avizului de speciahtate

privind executarea Iucrăhi: „ Ahmentare cu energie electdcă a imobiiului situat pe strada

Bulevardul Bucurestü Noi sector 1' vă comunicăm următoarele:
1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din

18.01.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic,

Contract de vânzare autentificat sub nr ‚ Fia de soluţie

nr emisă de E-distribuţie Muntenia, Aviz de traseu nr. emis

de Consiliul Local Sector 1 — Administraţia Domeniului Public Sector 1 Aviz nr.
emis de Administraţia Străzilor Bucureti, Clasarea notificărh nr emisă de

Agenţia pentru Protecţia Mediuiui Bucureti, plan de coordonare avizat de administratorii

reţelelor tehnico-edilitare, plan de incadrare în zonă, imputernicire), Iucrarea constă în:
- realizare extindere reţea electrică JT prin montarea subterană a două cabluri

electrice, 3x150+95N prin trotuarul din B-dul Bucureťń Noi. Cablurile electrice se vor manona Ia

cablul existent în trotuami din dreptul imobilului din B-dul Bucurestii Noi (cablul dintre PT
1493 i Nia Bucuretii ). Din iocul de manonare, traseul canalizaţiei electrice propuse

va străbate trotuarul nr, pare din B-dul BucurestH Noi, va subtraversa prin foraj str. Duetului, apoi

prin trotuar până Ia imobilul alimentat, Ia firida de distribuţie i contorizare ce va fi montată pe

proprietatea beneficiarului. Traseul va avea Iungimea de 75 m, din care 70 m vor fi executaţi pe
domeniul public, în trotuar. Cablurile vor fi pozate în sanţ cu Iăţimea de 0,4 m, în tuburi pliabile,

Ia adâncimea de 0,9 m în trotuar ş Ia 1,2 m Ia subtraversări.
2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 25.04.2019 s-a constatat în

trotuaru) cu Iăţimea de 4,0 m aferent nr pare din B-dul Bucurestii Noi, existenţa unui aliniament

de spaţiu verde cu Iăţimea de 1,0 m i arboň plantaţi in acesta.

[ů1H iI
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În urma analizării documentaţiei depuse i a verificărilor din teren, în conformitate cu
H.C.G.M.B. nr304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teńtoriul
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizui favorabil condiţionat execuţiei Iucrării
menţionate.

In execuţia Iucrărilor se vor respecta următoarele condiţii:
- În proximitatea materialului dendrologic menţionat1 săpătura se va executa manual

sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular
aI materialului dendrologic.

- În timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia ceI puţin 1,0 -1,5 m faţă de
arbori, conform SR 8591/1997 ReţeIe ediĺitare subternne, Condiţii de ampíasare;

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pămăntului 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 verif]cările
ulterioare (12 Iuni de Ia finalizarea Iucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea mateńalului
dendrologic aflat pe traseul Iucrărü, aveţi obligaţia inlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea
contravalorii eventualelor prejudicü produse prin prăbuşirea acestora.

- Este interzis reducerea suprafeţei de spaţiu verde prin betonarea platbandei.
Precizăm că in baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de

toaletare, iar Ia Finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerH terenului Ia starea iniţială.
Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de

Urbanism nr emis de Primăria Municipiului Bucureştirespectiv in
baza planului de coordonare depus Ia prezenta documentaţie.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrărü ulterior emiterii acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de inceperea execuţiei IucrărH.

Prezentul aviz este vaIabiI numai in prezenţa avizutui emis de Ministerul Culturii i
Identităţii Naţionale privind execuţia acestei Iucrări.

Nerespectarea celor menţionate in 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 la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simo ana POPA

Întocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

4
Red:D.V../ 3ex.10505.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
htto:fl'w.rmb.ro/institutiijprimpriaidirectíiidirectia mediu/avize arbori n consultare/avize prboń in consulţare.nhp
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 rpmpn!p?9J%.ęy
DIRECŢIA DE MEDIU

CĂTRE,
E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L.

Spre ştiinţă:
PRIMARIA SECTORULUI 6
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC I DEZVOLTARE URBANĂ
Intr. Av. Lt. Caranda Gh. nr.9, sector 6, Bucuresti

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI
Strada DomniţaAncuţa nr.1, sector 1, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada
Nicodim i sector 6, Bucureti"

Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A prin
— împuternicit ai S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L., cerere inregistrată Ia

P.M.B. cu nr.1721119/21.03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.2196I22.03.2019, prin care se
solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea iucrării: “Aĺimentare cu energie
electdcă a imobilului situat pe strada Nicodim nr 19, sector 6", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din
18.01.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti impreună cu planul anexă, Memoriu tehnic1
Fia de soluţie nr, emisă de E-distribuţie Muntenia, Aviz
nr.149/18.02.2019 emis de Primăria Sector 6- ADPDU 56, Aviz de traseu nr.
emis de Administraţia Străzilor Bucure$i, Clasarea notificării nr, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediuiui Bucureti, plan de coordonare avizat de administratorii
reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă1 împuternicire), Iucrarea constă în

- realizare extindere reţea electrică nouă prin montarea unui cablu de joasă
tensiune, 3x150+95N, pe un traseu în Iungime de 210 m, din cutia de distribuţie CD 2003
existentă în trotuarul B.dulului Timisoara, la intersecţie cu Str Moine$i. Traseul canalizaţiei
eiectrice propuse va străbate trotuarul nr, pare din str. Moineti, va traversa str Nicodim, apoi
prin trotuarul nr. impare din str. Nicodim, va subtraversa str. Torcătoarelor, apoi va continua prin
trotuar până in dreptul imobilului din str. Nicodim, Ia firida de distribuţie i contorizare
care va fi ampIsată pe proprietatea beneficiarului. CabIuI se va monta subteran, în trotuare,
protejat în tub pliabil si va fi montat în anţ, la adâncimea de 0,9m în trotuar i 1,2 m Ia
subtraversări.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren in data de 24.04.2019 s-a constatat că pe
traseul canalizaţiei electrice propuse sau in proximitatea acestuia nu există spaţii verzi sau
arboriIarbuti.

In urma analizării documentaţiei depuse i a veńficărilor din teren, în conformitate cu
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiifor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrării menţionate.

Iaiil
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Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de
toaletare, iar Ia finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de
Urbanism nr emis de Primăria Municipiului Bucureşti i în baza
planului de coordonare depus Ia prezenta documentaţie.

Pentru orice modificare apărută în traseul ucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitărH revizuirfl acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărh.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform arŁ4, Iit. b)
din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 30412009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure$i.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA
2JJ A1,.

/

Întocmit
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

Red:Dv../ 3exJO205.201 9 - prezeniul aviz a fost postat pe síte-uI PMB
http://wwomb.rolinstitutii/pňmańa/direcbí/directia mediuiavize arbod ín consultare/avjze arbod in consultare.nho
pe data de
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PRIMĂRIA MUNIP1ULUI BUCUREŞ11 opipnţo29J$ţęu
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 2454 117231041 L3Ąąp1 zoig

CĂTRE
S.C. POWERTEC PROIECT S.R.L.
B-dul Banu Manta nr. 2, mansarda, apt.5, sector 1, Bucuresti

Spre ştitnţă:
PRIMARIA SECTORULUI 5
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 5
Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-1 1, sector 5, Bucuresti

PRIMĂRIA SFCTORULUI 6
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC I DEZVOLTARE URBANĂ
Intr. Av. Lt. Caranda Gh. Nr.9, sector 6, Bucuresti

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI
Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureti

Referitor Ia Iucrarea: “Aiimentare cu energie electrică a imobilului situat pe Splaiul
Independeţei i ‚ sector 5, Bucureşti"

PROIECT S.R.L., înregistrată Ia
nr2454/29.03.2019, prin care se
Iucrării: “Aĺimentare cu energie

sector 5"; vă comunicăm

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr din
28310.2017 emis de Primăria Municipiului Bucureşti (prelungit până Ia 22.10.2019), impreună cu
planurile anexă, Memoriu justificativ, Aviz tehnic de racordare nr, emisă de
E-dístribuţie Muntenia, Aviz de traseu nr. emis de Adminfstraţia Străzilor
Bucureti, Aviz nr. emis de Primăria Sector 6 — ADPDU S6, Aviz nr.

emis de Primăria Sector 5 — ADP S5, Clasarea notificărü nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, Aviz nr. emis de Primăria
Sectorului 5, Aviz nr emis de Primăria Sectorului 6, Aviz nr.
emis de Ministerul Culturfl i Identităţii Naţionale- Direcţia pentru Cultură a Municipiului Bucuresti,
avize individuale emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă,
împuternicire) Iucrarea constă în

- pentru alimentarea cu energie electrică a imobilului din Splaiul Independenţei
nr.169 se va realiza un punct de conexiuni prefabricat suprateran, care va fi alimentat prin
intermediul unui cablu din Staţia de transformare Cotroceni i a unui alt cablu, din Staţia de
Tranformare Vulcan. Traseul total aI canalizaţiei electrice va avea o Iungime de 5.900 m,
aproximativ 400Dm de Ia staţia Vulcan i 190Dm de Ia staţia Cotroceni. Traseul canalizaţiei
electrice va fi:

de Ia Staţia Cotroceni — ieirea din Staţia Cotroceni, prin trotua
impare din str Econom Cezarescu, subtraversarea str. Econom

t
„ -r

wt .1 r
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Ca urmare a cererii depuse de S.C. POWERTEC
P.M.B. cu nr.1723104/28.03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu
solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea
electrică a imobflului situat pe Splaiul Independenţei
următoarele:



trotuarul b-dul V.Milea până Ia intersecţia cu Splaiul Independenţei1 apoi
subtraversare b-dul V. Mflea până ia trotuarul nr Impare din SpIaiul
Independenţei i va continua prin acesta până Ia str. Dr. Anastasievici, Ia noul
PC;
• de la Staţia Vuican — ieęirea din curtea Staţiei de transformare, apoi prin
trotuarul nr. pare str. Samuel Vulcan, trotuar nr. impare din Calea 13 Septembrie,
cu subtraversare str. Progresului i apoi subtraversarea Căü 13 Septembrie în
dreptul blocului T3, de unde se va continua prin trotuarul nr, pare până Ia Sos.
Panduri, în dreptul imobiiului cu nr.B1-83 va subtraversa Sos. Panduri, apoi prin
trotuarul str. Frof. Dr. Bagdasar, prin trotuarul din B-dul Eroilor, prin trotuarul din
str. Carol Davila, apoi prin trotuarul din str. Dr. Anastasievici până Ia noul PC.

Cablurile electrice vor fi pozate în tub de protecţie D=l6Qmm, pe pat de nisip
la adâncimea de 0,Qm în trotuar i Ia 1,2-1,5 m Ia subtraversări, în carosabil.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 11.04.2019 s-a constatat că:
- Ia íeirea din staţia Cotroceni, in trotuar există un ex. Acer sp.(arţar) cu diametrul

lOOmm i h=15m;
- in trotuarul nr. impare din Splaiul Independenţei există aliniament cu arbori

plantaţi în alveole, trotuarul are Iăţimea de 2,5 -3,Om;
- trotuarul din str. Dr. Atanasievici este prevăzut cu aliniament format din arbori

plantaţi în alveole;
- trotuarul din B-dul Eroilor există platbandă de spaţiu verde în trotuar cu Iăţimea de

70 cm (trotuar de aprox.3,Qm);
- trotuarul din os. Panduri are prevăzut aliniament sub formă de platbandă

/alveole cu arbori plantaţi in acestea. Trortuarul are Iăţ de 3,0-4,Om;
- trotuarul din Caiea 13 Septembrie are aliniament cu platbandă, trotuarul având Iăţ

de 2,0-3,0 m.
in 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 spaţHlor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei Iucrării
menţionate.

In execuţia Iucrărilor se vor respecta următoarele condiţh:
- În proximitatea arborilor aflaU în aliniamentele stradale din zona Iucrărilor, săpătura

se va executa manuai sau utiiizând o tehnoiogie adaptată condiţflIor din teren care să nu
distrugă sistemul radicuiar aI materialuiui dendrologic.

- În timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia ceI puţin 1,0 -1,5 m faţă de
arbori, conform SR 8591/1997 ReteIe edijitare subterane. Ccndiţü de amp!asare;

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în
jurul arborilor sau rănireairuperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare;

ln 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 sau prăbuşirea materialului
dendrologic aflat pe traseuI Iucrării, aveţi obligaţia înlocuirH exemplarelor uscate şi suportarea
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Dacă in timpul execuţiei Iucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului
radicular aI 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 defrişare sau de
toaletare, iar Ia finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

- Este interzis reducerea suprafeţei de spaţiu verde prin betonarea platbandei sau
alveolelor aflate în proximitatea Iucrărilor.
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Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specifícate în Certifícatul de
Urbanism nr. 617R/1552822 din 28310.2017 emis de Primăria Municipiului Bucureşti (prelungit
până Ia 22.10.2019), împreună cu planurile anexă-vizate spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterH acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirh acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrării.

Executantul i beneficiarul Iucrării sunt răspunzători de execuţia Iucrărilor i de
respectarea condiţiilor din prezentul aviz.

Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, Iit. b)
din Anexa nr. 1 Ia H.CG.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţHlor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, iar avizul devine nul.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV

Simona-Mariana POPA

Întocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

r

Red:D.VJ 3ex./02.O5,2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
hltpi/www.pmb.roflnstilutii/nńmari&direclii/directia mediu/avize arboń in consultare/avize arbori in consultare.php
pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 ojjţp]9.ęu
DIRECŢIA DE MEDIU

CĂTRE,
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 BUCUREŞTI
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
os. ElectronicH nr.44, sector 2, Bucuresti

Spre tńnţă:
ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI
Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureti

Referitor ia Iucrarea: “Realizare bran.şament de apă potabiîă pe os. Pantelimon,
sector 2, Bucureşti"

Ca urmare a cererii depuse de Administraţia Domeniului Public Sector 2, înregistrată
Ia P.M.B. cu nr.1727595/12.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3059/15.04.2019, cerere prin
care se solicită emiterea avizutui de specialitate privind executarea Iucrării: “Healizare
branament de apă potabflă pe os. Panteĺimon, sector 2,' vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. ‘ din 08.01.2019
emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti impreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Aviz tehnic
definitiv nr. din 21 .02.2019 emis de Apa Nova, Aviz de traseu nr.,
emis de Administraţia Străzilor Bucureti, Clasarea notificării nr. emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureęti, avize individuale emise de administratorfl reţelelor
tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă, împuternicire) Iucrarea constă în

- realizare branament de apă potabilă din PEID 63x5,7mm, cu Dn SOmm i
Iungimea 8m, care va fi alimentat din conducta publică de apă potabilă cu Dn 200 mm din Iontă,
existentă în carosabilul os. Pantelimon. Traseul conductei de branament va subtraversa
parţial carosabilul până Ia căminul de bransament propus ce va fi amplasat in platbanda de
spaţiu verde existent în zona mediană a os. Pantelimon. Lucrările se vor executa prin foraj
orizontal dirijat (conform avizului Administraţiei Străzilor).

2. Urmare a verificării efectuate pe teren in data de 01.05.2019 s-a constatat că
platbanda din zona mediană a carosabilului os. Pantelimon are Iăţimea de aprox 2,5-3,0 m
este amenajată cu gazon i arbori din specia Platanus. Arborii sunt plantaţi la distanţa 5,0 — 6,0
m unul faţă de celălalt. De asemenea, în trotuarele aferente os. Pantelimon există platbandă de
spaţiu verde cu Iăţimea de 0,8m i cu arbori din specia Platanus plantaU în aceasta.

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 spaţfllor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrării menţionate.

In execuţia Iucrărilor se vor respecta următoarele condiţii:
- În proximitatea materialului dendrologic menţionat, săpătura se va executa manual

sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular
aI materialului dendrologic.

- În timpul lucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia ceI puţin 1,0 -1,5 m faţă de
arbori, conform SR 8591/1997 Reţele ediĺitare subterane. Condiţii de amplasare;

iaiiI
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- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în
jurul arborilor sau rănire&ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelcr din dotare.

in cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate3 nu suntem răspunzători de
eventuałele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic, Dacă Ia verificările
ulterioare (12 Iuni de Ia finalizarea iucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului
dendrologic aflat pe traseul Iucrării, aveţi obflgaţia iniocuirii exempiarelor uscate şi supodarea
contravalorii eventualelor prejudicH produse prin prăbuşirea acestora.

Dacă în timpul execuţiei Iucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului
radicular aI arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanţei minime de 1,0 m faţă de
arbori), existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza numai
după obţinerea unui aviz de specŕalitate 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 defrişare sau de
toaletare, iar Ia finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerH terenului Ia starea iniţială i
refacerea suprafeţei platbandei afectate de Iucrări, inclusiv gazonarea acesteia.

- Este interzis reducerea suprafeţei de spaţiu verde prin betonarea platbandei.
Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de

Urbanism nr. 3/1"F" din 08.01.2019 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul
anexă- vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterh acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitărü revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei ĺucrărü.

Beneficiarul i executantul sunt răspunzători de execuţia Iucrărilor i de respectarea
condiţHlor din prezentul aviz. In cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate în
prezentul aviz, acesta devine nul.

Nerespectarea celor menţionate in 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 spaţfllor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Întocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

4
îUMA,

Red:D.V../ 3ex.i02.O5.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
httpi/w-ww.omb.roflnstitutiWnńmaria/directiVdirectia mediuÍavize arbori in consultare/avize arboń n consultare.nho
pe data de
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PRIMĂRIA MUNIORULUI BUCUREŞ11 romania2O]9.eu
DIRECTIA DE MEDIU

Nr. 227,262111697690, 1724133!

CĂTRE,
S.C. MIRAL INSTAL COMPANY S.R.L.
Aleea Marius Emanoil Buteică nr.18-20, sector 3, Bucuresti

Spre ştünţă:
ADMINISTRAŢIA STRAZILQR BUCUREŞTI
Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: “Realizare branament de apă potabflă pentťu imobflul din os.
Străuiesti r sector 1, Bucuresti"

Ca urmare a cererii depuse de S.C. MIRAL INSTAL COMPANY S.R.L., înregistrată Ia
P.M.B. cu nr.1697690/14.O1.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.227/15.01.2019, completată cu
documentaţia înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1724133/02.04.20(9 i Ia Direcţia de Mediu cu nr.
2621/03.04.2019, cerere prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea
Iucrării: “Realizare bran.ament de apă potabilă pentru imobilul din os. StrăuIe.ti nr, ‚ sector
1", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.
din 20.12.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu
tehnic, Aviz tehnic definitiv nr RG emis de APA NOVA, Aviz emis de
Comisia Tehnică de Circulaţie nr. Act de dezmembrare autentificat
cu nr. i rectificare nr. ‚ Clasarea notificărfl nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, avize individuale emise de administratorü
reţelelor tehnico-edilitare, plan de incadrare în zonă, imputernicire) Iucrarea constă in:

realizare branament de apă potabilă cu Dn 100 mm (PEID 125x11,7 mm) i
Iungimea 19 m, care va fi alimentat din conducta publică de apă potabilă cu Dn 180 mm din
PEID, existentă în carosabilul din os. Străuleti. Traseul conductei de branament va
subtraversa prin foraj orizontal carosabilul i trotuarul din dreptul imobiiului alimentat, până Ia
căminul de bransament propus ce va fi amplasat pe drumul de acces. Execuţia branamentuIui
va fi realizată cu respectarea adâncimii de îngheţ, groapa de poziţie pentru cuplarea Ia conducta
publică va avea dimenisiunile 1,0 x 1,2 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 24.04.2019 s-a constatat că în
trotuarul nr, pare din Sos Străulesti există platbandă înierbată cu arbori (puiet) plantaţi în
aceasta.

In 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 spaţfllor verzi de pe teritoriul
Municipiuiui Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrării menţionate.

- În proximitatea spaţiilor verzi, săpătura se va executa manual sau utilizând o
tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI materialului
dendrologic existent în acestea.

- În timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia ceI puţin 1 m — 1,5 m faţă
de arbori/arbuşti, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. CondÎţii de amplasare.

I I ct.



- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în
jurul arborilor sau rănire&ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

înierbate
- Este interzis diminuarea suprafeţei de spaţiu verde prin betonarea platbandei

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută iucrări de defrişare sau de
toaietare, iar ia finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de
emis de Primăria Sectorului 1 BucureştiUrbanism nr.

împreună cu planul anexă — vizat spre neschimbare, Avizul este valabil
avizului emis de Ministerul Culturii i Identităţii Naţionale cu privire Ia execuţia

Pentru orice modificare apărută in traseul lucrării ulterior emiterii
obligaţia solicitărń revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art4, 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 đata emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

SimQn ariana POPAr

Întocmit
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

Red:D.v../ 3ex./07.O52D1 9 - prezenlul aviz a ĺost postat pe site-ul PMB
httn://wwwpmbro/jnstitutii/primaria/direcţii/direçtia mediu/avize arboń in consultare/avize arbori in consultare.php
pe da?a de

numai in prezenţa
acestei Iucrări.
acestui aviz, aveţi
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 rofnpp!92919.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

15, MAI 2Ü1u
Nr. 865, 2299 /1706344, 1721937/

CĂTRE,
S.C. MIRAL INSTAL COMPANY S.R.L.
Aleea Marius Emanoil Buteică nr.18-20, sector3, Bucuresti

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligratiei nr.4, sector 1, Bucureti

Referitor ta tucrarea: “Branament de gaze naturale pe str. Đuioiei ‚ sector 1,
Bucuresti"

Ca urmare a cererii depuse de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. MIRAL INSTAL
COMPANY S.R.L., înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1706344/07.02.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.865/08.02.2019, completată cu documentaţia înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1721937/25.03.2019
i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2299/26.03.2019, prin care se solicită emiterea avizului de
specialitate privind executarea Iucrărfl: “Branament de gaze naturale pe str. Duioşiei ‚ sector
1' vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.
din 08.01.2019 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Contracte de
vânzare-cumpărare nr. ‚ Memoriu tehnic, Aviz tehnic de
racordare nr. emis de Distrigaz Sud Reţele, Aviz de traseu
nr emis de Consiliul Local Bucuresti Sector 1 — ADP 52, Clasarea notificărü
nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, avizele individuale
emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de incadrare în zonă) Iucrarea constă în

- realizare bransament de gaze naturale nou din PE 100 SDR 11, Dn 32mm, cu
Iungimea de 5,5m (4,5m+1 m riser) i a postului de reglare-măsurare aferent. Bransamentu( de
gaze propus va fi racordat Ia conducta de gaze naturale Dn 110 mm, existentă în carosabilul din
str. Duioiei. Traseul de pozare a branamentuIui propus va fi realizat prin carosabil şi trotuar, Ia
0,5 m de Iimita din stânga a proprietăţii a imobilului alimentat. Pozarea conductei se va realiza în
anţ deschis, cu Iăţimea de O.4m realizat prin săpătură, iar adâncimea de pozare va ti de 0,9 m.
Dimensiunile gropii de cuplare Ia conducta existentă vor fi de: 1 ‚2x1 ‚0 xl ‚5m.

2. Urmare a verificărü efectuate pe teren în data de 15.04.2019 s-a constatat că pe
trotuarul aferent imobilului cu din str Duiosiei există platbandă de spaţiu verde cu Iăţimea de
aprox. 0,8 m, iar Ia 1,0 m faţă de Iimita din partea stânga a proprietăţii există plantat un ex.
Prunus cerasifera sp. (corcodu) cu diametrul trunchiului de 30 cm i h=7m.

In urma analizării documentaţiei depuse ş a verificărilor din teren, în contormitate cu
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teńtoriul
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării
menţionate.

In execuţia Iucrărilor se vor respecta următoarele condiţii:
- In proximitatea arborelui menţionat, săpătura se va executa manual sau utilizând o

tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI materialului
dendrologic.
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- b timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia ceI puţin 1,0 -1 5 m faţă de
arbori, conform SH 8591/1997 Heţele edilitare subterane. Condiţŕi de amplasare;

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pămántului sau altor materiale in
jurul arborilor sau rănireairuperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

In cazul în care nu sunt respectate condiţiile mentjonate, nu suntem răspunzători de
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic, Dacă Ia verificările
ulterioare (12 Iuni de Ia finalizarea Iucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului
dendrologic aflat pe traseul Iucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea
contravalorfl eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Dacă în timpul execuţiei Iucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului
radicular al arborflor din proximiiatea trasaului (prin păstrarea distanţei minime de 1,0 îaţă 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 in baza acestui aviz nu se execută lucrări de delrişare sau de toaletare,
iar Ia finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerH terenului Ia starea iniţială i refacerea
platbandei de spaţiu verde afectată de Iucrări.

- Este interzis reducerea suprafeţei de spaţiu verde prin betonarea platbandei.
Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de

Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti
impreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării sunt răspunzători de realizarea Iucrărilor i
de respectarea condiţńlor din prezentul aviz. Nerespectarea condiţiilor din aviz atrage anularea
acestuia.

Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz va fi sancţionată conform arL4, 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 la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Siip61ąna POPA
d -f

\ ĺ/IĺJJ
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Întocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

J
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 o[npncJ29j.ęu
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 1308,278811711771, 1725682 /

CĂTRE,

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: “Branamente energie electrică i gaze naturale pentru
imobilul situat pe strada Libelulei - ‚ sector 1, Bucureşti"

Ca urmare a cererií depuse de Domnul ‚ înregístrată Ia P.M.S.
cu nr.1711771/21.02.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.1308/22.02.2019, completată cu
documentaţia inregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1725682/05.04.2019 i la Direcţia de Mediu cu nr.
2788/08.04.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrării:
“ Branamente de energie electrică .şi gaze naturale pentru imobflul situat pe strada Libelulei
nr ‚ sector i' vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr
din 20.12.2018 emis de Primăria Sector 1 Bucureştí împreună cu planul anexă, Contract de
vânzare autentiticat sub nr ‚ Aviz de traseu nr i nr.

emise de ADP S1, Clasarea notificărü nr, emisă de Agenţia
pentru Protecţia Mediului Bucureti, avize individuale emise de administratorH reţelelor tehnico
ediHtare, plan de încadrare in zonă1 împuternicire), Iucrarea constă în

- realizare bransament electric prin montarea unui cablu electric alimentat din
reţeaua electrică aeriană de JT existentă pe stâlpul din trotuarul aferent imobilului cu nr 40-44
din str. Libelulei, situat în proximitatea Iimitei de proprietate dreapta. Lungimea traseului va fi de
14 mI din care subteran 1,3 mI executaţi prin trotuar;

realizare branament de gaze naturale din PE 100 cu Dn 32mm i Iungimea de 4m
(3 m +1 m reiser), cuplat în conducta de gaze naturale RP Dn 125 mm, existentă în carosabilul
din str. Libelulei. Traseul branamentuIui de gaze naturale propus va traversa carosabilul si
trotuarul în proximitatea Iimitei de proprietate stânga a imobilului alimentat, până Ia postul de
reglare măsurare ce va fi montat Ia Iimita de proprietate a imobilului.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 15.04.2019 s-a constatat că in
trotuarul din dreptul imobilului cu din str. Libelulei există platbandă cu Iăţimea de 1,0 m
în care există plantată iarbă precum ş ex. arbore plantat (puiet cu diametrul mai mic de 7 cm).

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 spaţhlor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei Iucrării
menţionate.
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ĺn execuţia Iucrărilor se vor respecta următoarele condiţii:
- In proximitatea materialului dendrologic menţionat1 săpătura se va executa manual

sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular
aI materialuiui dendrologic.

- În timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia ceI puţin 1,0 -i ‚5 m faţă de
arbori, conform SH 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de ampĺasare;

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în
jurul arborilor sau rănire&ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

In cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate si Ia verificările ulterioare (12
Iuni de Ia finalizarea Iucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat
proximitatea traseului lucrării, aveţi obhgatia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de
toaletare, iar Ia finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială, inclusiv
refacerea platbandei i inerbarea acesteia;

- Este interzisă diminuarea suprafeţei de spaţiu verde prin betonarea platbandei,
astfel că aveţi obligaţia refacerii suprafeţei de platbandă (Iipită de Iimita de proprietate) prin
inerbarea acesteia.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate in Certificatul de
Urbanism nr din 20.12.2018 emis de Frimăria Sector 1 Bucureşti
impreună cu planul anexă — vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii acestuia inainte de începerea execuţiei Iucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, 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 đe Ia đata emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona- riana POPA

Întocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

09 MAI 20;g
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PRIMĂRIA MUNIIRULUI BUCUREŞ11 omania2O19,.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

16. fĄi ;ţ
Nr. 1854,2542. 2899/1717121, 1723390, 1726296!

CĂTRE,
ENGIE ROMANIA S.A
prin
S.c FAVEO CONSULTING S.R.L.

Spre ştünţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 4
DIRECŢIA GOSPODĂRIRE LOCALĂ SECTQR 4
B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1. sector 4, Bucuresti

o
Referitor Ia Iucrarea: “Extindere conductă gaze naturale $ branşament amplasate pe
Drumui BineIui 1, sector 4, Bucureti"

Ca urmare a cererii depuse de S.C. FAVEO CONSULTING S.R.L., înregistrată Ia P.M.B.
cu nr.1717121/11.03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.1854/12.03.2019, completată cu
documentaţia inregistrată Ia P.M.B. cu nr.1723390/29.03.2019 i nr. 1726296/09.04.2019 i Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 2542102.04.2019 i nr. 2898/10.04.2019, cerere prin care se solicită
emiterea avizuiui privind executarea Iucrărfl: “ Extindere conductă gaze naturale $ branament
amplasatepe DrumulBineluinr. ‚ sector 4,", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urhanism nr din
24.10.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de
vânzare aut. cu nr. ‚ Acord de acces nr. emis de Distrigaz
Sud Reţele, Memoriu tehnic, Autorizaţie de construire imobfl alimentat, Aviz de traseu
nr. emis de Consiliul Local Sector 4 — Direcţia Gospodărire Locală,
Clasarea notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucuresti,
p!an de coordonare semnat de deţinătorü reţel&or tehnico-edüitare, plan de ?ncadrare în zonă),
Iucrarea constă în

- realizare extindere conductă de gaze naturale prin pozarea subterană a unei
conducte din PE 100 Dn 125mm, de Iungime 70 m, în carosabilul din str. Drumui Binelui i pe
drumul de seMtute din dreptul imobilului cu nr ‚ unde conducta va avea cap terminal.
Conducta de gaze propusă se va racorda Ia conducta de gaze naturale MP OL 4" existentă în
carosabilul din str. Drumul Binelui. Traseul Iucrării pe domeniul puhlic va fi în Iungime de 8,5 m.

- realizare bransament de gaze naturale nou, individual, medie presiune, din PE 100
SDR 11, Dn 63 mm, cu Iungimea de llm (10 m + 1 m reiser) si a unui post de reglare-măsurare
aferent. BranamentuI proiectat va fi racordat Ia conducta de gaze naturale din PE 100 SDR 11
Dn 125 mm, propusă in carosabilul ş pe dwmul de servitute din dreptul imobilului alimentat.
Pozarea bransamentul propus se va executa subteran, cu pantă, în sanţ deschis prin pavajul
existent în dreptul blocului din Drumul Binelui nr.



2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 15.04.2019 s-a constatat că in
proximitatea traseului IucrărH nu există vegetaţie.

In urma analizării documentaţiei depuse ęi 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 execuţiei Iucrării menţionate.

In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de toaletare, iar Ia
finalizarea Iucrărń aveţi obligaţia aducerH terenului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu
planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută in traseul Iucrărü ulterior emiterii acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirü acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrării.

Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz va fi sancţionată conform art4, 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,

Simon na POPA

Întocmit
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

09.MÁL zoig

Red:D.V../ 3ex./O8.05.201 9 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.roľinsţitutii/prjmari&directji/directja mediu/avize arboh in consultare/avize arbori in consultare.oho
pe data de

I da. I
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i 6. MAI. 2019

Către : SC GINICON SRL
Str. Modestiei nr 62, sector 1

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr 44, sector 2

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobflul situat pe str. Serii
nr ‚ sectar 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1721398/2203.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 2228/25.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobflul situat pe str Serii
nr. 7, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a planurilor
anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia
pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele
edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării
efectuate pe teren în data de 12.04.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa
subteran, pe o Iungime de 8,5m, asťel:

• din conducta existentă în carosabilul str. Serfl, perpendicular, până Ia Iimita din
partea stângă a proprietăţii.

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament, din vecinătatea traseului Iucrării.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborflor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 ReţeIe edilitare
subterane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor 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 acestora1 defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei soflcitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

I,aiiI

Nr. 2228117213981

Bd. Regina BÉsabeta nr 47, poştal 050013, sector 5, Bucureşli, Romůnia



Avánd in vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat aI
execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti1 art4, Iít.b.

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,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Jntocmit:
Exp. Roxana PARASCAm

O9MAŁ 2D)

Red:P.RJ3ex.-06.05.2019 - prezentul aviz a fost posiat pa site-uI PMB
pe dala de

Bd. Reaina Elisabeta nr 47. cod DostaI 050013. sector 5, Bucureşt, Románta



PRIMĂRIA MUNIC]PIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

1721240! 16:MM: 2019

CĂTRE,
E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
prin

o[pnia29).eu

ADMINISTRAŢIA STRĂZILQR BUCUREŞTI
Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureti

Nr. 2230 I

S.C. BEST ELECTROPROIECT S.H.L.

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 5
Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-1 1, sector 5, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: ‘Alimentare cu energie electrică a imobflului situat pe strada
Petroani ‚ sector 5, Bucureşti"

Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A prin S.C. BEST
ELECTROPROIECT S.R.L., cerere înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1721240/22.03.2019 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr.2Z34'25.03.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind
executarea Iucrării: “Aĺimentare cu energie electrică a imobflului situat pe strada Petroani
sectQr5", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urhanism nr. din
18.01.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic,
Act de dezmembrare autentificat sub nr. de notar public Cristina Mihaela
Niculae, Fia de soluţie nr emisă de E-distribuţie Muntenia, Aviz
nr. emis de Primăria Sectorului 5 — Administraţia Domeniului Public Sector 5,
Aviz nr. emis de Administraţia Străzilor Bucureti, Clasarea notificării
nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, plan de coordonare
avizat de administratorb reţelelor tehnico-edilitare, plan de incadrare în zonă, împuternicire),
Iucrarea constă în

- realizare extindere reţea electrică JT prin montarea unui cablu electric, 3x150+95N
Pe un traseu in Iungime de 400 m, din postul de tranformare . PT 1994, existent in Ťrotuarul str.
Teiu, în dreptul imobilului cu nr. ‚ apoi traseul va subtraversa prin foraj orizontal str. Teiu, va
continua prin trotuarul nr, pare din această stradă, va subtraversa str. Pcsada, Bratasanca,
Tărgu Jiu i Petroani, apoi va continua prin trotuarul nr. Impare din str. Petrosani până Ia firida
de distribuţie i contorizare ce va fi montată în incinta imobilului alimentat. CabIuI electric va fi
montat subteran, în domeniul public, în anţ cu Iăţimea de 0,4 m ş Ia adâncimea de 0,9 m în
trotuare i respectiv, Ia 1,2 m Ia subtraversări, Nu va fi afectată vegetaUe din proximitatea
traseului canalizaţiei electrice.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 25.04.2019 s-a constat că în
trotuarul din str. Teiu, în proximitatea traseului de pozare a cablului electric există plantat in
alevoíă un ex. Robinia pseudoacacia sp.(salcâm) cu díametrul trunchiului de 3Ocm i h= 8m.
Acest exemplar va fi protejat prin păstrarea distanţei săpăturH Ia 1,5 m faţă de trunchiul acestuia.

B4 Renina Elisabela nr. 47. cnd ncsIaI 050013. sednrs. Bucuresţi. Románia



În 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 condiţionat execuţiei Iucrării
menţionate.

In execuţia Iucrărilor se vor respecta următoarele condiţii:
- In proximitatea materialului dendrologic menţionat, săpătura se va executa manual

sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular
aI materialului dendrologic.

- In timpul iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia ceI puţin 1,0 -1,5 m faţă de
arbori, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condŕţü de amplasare;

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pămántului sau aitor materiale în
jurul arborilor sau rănire&ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

In 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 Iucrărü) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului
dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia inlocuirii exemplarelor uscate şi supodarea
contravalorh eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

- Este interzis reducerea suprafeţei de spaţiu verde prin betonarea platbandei.
Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de

toaletare, iar Ia finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerfl terenului Ia starea iniţială.
Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate in Certificatul de

Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti, respectiv în
baza planului de coordonare depus la prezenta documentaţie.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrării.

Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz va fi sancţionată conform arL4, 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 Municipiuiui Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de vaiabilitate 1 an de Ia data emiterii.

Simona

întocmit
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

O 9, MÁ 2019

Red:D.V.J Sex.106.ú5.201 9 - prezentul avíz a Íost postat pe site-uI PMB
httni/wwwpmb.roľinstitutii/primad&direclii/directia mediwavize arbod n ccnsuIar&avize arbcd in ccnsuItare.ph
pe data de
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1 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11

I DIRECŢIA DE MEDIU

1 E. ¶4M. ZUiY

Către : SC FAVEO CONSULTING SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia
registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicä nr 44, sector 2

Referitor la Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentru żmobilul situat pe str lnvalid
Suligă Ion nr ‚ sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1721782/25.03.2019 şi Ia

Direcţia de Mediu cu nr. 2283/26.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind

executarea Iucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobUu/ situat pe str lnvalid Suligă

Ion nr 32 B, sector Z conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a
planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti1 Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor

de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma

verificării efectuate pe teren în data de 12.04.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa

subteran, pe o Iungime de 4,5m, astfel:
• din conducta existentă în carosabilul str. Invalid Suligă Ion, perpendicular, până Ia

aproximativ lm faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţfl.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizării dosarului, în conformitate cu 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 emiterfl prezentului aviz, aveţi obligaţia

solicitărfl revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

— Nerespectarea ceior menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a

spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
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.

DJRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mafla POPA Şef SeMciu Avize şi Acorduri

Daniela VOINESJ(

?JIQ Intocmit:

.fl Exp. Roxana PARASCA
I3iH

Red:P.R.I3ex.-06.05201 9. prezentul aviz a fosl postal pe site-uI PMB
pe dala de
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DIRECŢIA DE MEDIU

1 & MA!. 2019

Către : SC APA NOVA SA
Str Tunad nr. 60 A, clădirea Stefan cel Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr 44, sector 2

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de apă potabilă i racord de canalizare pentru imobiluI
situat pe str Bujorul AIb nr ‚ sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1721641/25.03.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 2287/26.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de apă potabilă I racord de canalizare pentru imobilul
situat pe str. Bujorul Alb nr 80, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării

Q nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile
individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizui favorabil emis de ADP sector 2), vă
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 12.04.2019, s-a constatat că
Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de lm racord + 5m bransament, astfel:

din conductele existente în carosabilul str. Bujorul AIb, perpendicular, până Ia
aproximativ 2,5m i 4m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
Tn urma analizării dosarului, 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 favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fl sancţionată

conform ań. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUT1V,
Simona-Mariana Şef Serviciu Avize şi Acorduri

Daniela VOINESCU

Ę w' ..ü
Ä lntocmiĹ

EAASCA

Red:RR.J3ex.-06.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
pe data de
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1 Ii MPi LUIY

Către : SC APA NOVA SA
Str. Tunari nr. 60 A, clădirea tefan ceI Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: Ađministraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1

Referitor la Iucrarea: Racord de canalizare pentru imobflul situat pe os. Pipera nr
sector 1, Bucure$1

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1721637/25.03.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 2288/26.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Racord de can&izare pentru imobflul situat pe os. Pipera nr 1O A,
sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a
pianurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor
de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în
urma verificării efectuate pe teren în data de 12.04.2019, s-a constatat că Iucrarea se va
executa subteran, pe o Iungime de 1,5m, astfel:

• căminul racord de canal de utilitate publică va fi pe acelasi traseu cu racordul
existent, în domeniul public, în trotuarul din dreptul imobilului alimentat, Ia
aproximativ 2m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii.

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.
Tn timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor de 1 m—1 .5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane. Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor 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, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Iai iI
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat aI
execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr. 304i2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, arL4, Iit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări đe defrisare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
DanieIa VOINESCU

Întocmżt:
Exp. Roxana PARASCA

09M41 2019

Red:P.Ri3ex.-06.05.2019 - prezentul aviz a fosl postat pe sile-uI PMB
• pe dala de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 onp2Çţi.eu
DIRECTIA DE MEDIU

CĂTRE,
S.C. NEW VISIQN CQ S.R.L.
prin

Spre ştflnţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR ‘1
B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: “Realizare branament de apă potabflă .şi racord de canal
pentru imobilul din strada Inovatorilor i sector 1, Bucureşti'

Ca urmare a cererii depuse de S.C. NEW VISION CO S.R.L. prin
înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1721664/25.03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu

nr.2289/26.03.2019, cerere prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind
executarea Iucrării: “Heaĺizare branament de apă potabflă i racord de canal pentru imobfluĺ din
strada Inovatorilor ‚ sector i' vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.
din 02.11.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Extras de
carte funciară de informare1 Memoriu tehnic, Aviz tehnic definitiv nr.
emis de APA NOVA, Aviz de traseu nr. emis de Consiliul Local Sector 1- ADPS

Clasarea notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucuresti,
avize individuale emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă,
împuternicire) Iucrarea constă in

- realizare branament de apă potabilă din polietilenă, cu Dn 30 mm i Iungimea 10
m, care va fi alimentat din conducta publică de apă potabilă cu De 225 mm din PEHD, existentă
in carosabilul străzii Inovatorilor. Traseul conductei de branament va traversa parţial carosabilul
i trotuarul din dreptul imobilului alimentat, până Ia căminul de bransament propus ce va fi
amplasat în incinta imobilului, Ia max. 2 m de Iimita de proprietate a acestuia cu domeniul public.
Execuţia branamentuIui va fi realizată cu respectarea adăncimü de îngheţ.

- realizare racord de canal din tuburi de PVC 160x4,7 mm, cu Iungimea de 5 m,
Hcanal=2,85 m, Hcr=2Om, care va fi Iegat Ia canalizarea publică De 315mm din PVC existentă
in carosabilul din str. Inovatorilor. Racordul de canal va traversa parţial carosabilul i trotuarul din
dreptul imobilului cu nr. 5 din str. Inovatorilor, până Ia căminul de racord propus ce va fi amplasat
în incinta imobilului, la Iimita de proprietate a acestuia.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren in data de 24.04.2019 s-a constatat că nu
există ve9etaţie în proximitatea traseului de execuţie a Iucrărilor.

In urma analizării documentaţiei depuse i a verificărilor din teren, în conformitate cu
H.C.G.M.B. nr.30412009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţńlor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrării menţionate.

Iłż I
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Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de
toaletare, iar la finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de
Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti
împreună cu planul anexă — vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută in traseul Iucrărü ulterior emiterii acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei IucrărH.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va Íi 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 spaţfllor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Întocmit
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

O 9. MAL 2019

Red:Dv.J SexJO7.05.201 9 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
http://www.pmbro[instjtutji/pńmadajdjrectjj/djrectia mediu/avize arboń n consultare/avize arbori in consultare.php
pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIRULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 2292117219401 15. MAI. LU1b

Către : SC ELECTRICA RACORD INSTAL SRL - prin
Calea Rahovei nr. 266-268, corp 63, camera 43/1, sector 6
E-mail cffice@electrica-racordinstaLro

Spre ştiinţă: 954 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control -

Servicii Spaţii Veni - B-duiMetalurgieinr 12-18, GrandArena, eL 1, sector4

Referitor Ia Iucrarea: Extindere reţea electrică pentru alimentare cu energie electrică a

imobflului cu adresa str. Po,ştalionului nr ‚ sector 4, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., inregistrată Ia P.M.B, cu nr 1721940/25.03.2019 şi Ia Direcţia

de Mediu cu nr. 2292/26.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea

Iucrării: „Extindere reţea electrică pentru aiimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa

str Postalionului nr. 24-26, sector 4", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.
a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti1 PIan de coordonare

reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării

efectuate pe teren in data de 22.04.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa pe o Iungime

de 220m, astfel:
• din PTAB existent în incinta imobilului nr. cadastral din str. Postalionului,

continuă prin trotuarul str. Postalionului pe partea nr. impare, subtraversează

str PotaIionuIui Ia aproximativ 5m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii,

noile FDCP-uri vor fi amplasate Ia intrările blocurilor 1 i 2m încastrate în clădire, fără

depăirea faţadei.
• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele

de protecţie a spaţiilcr verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul

favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.
Pentru orice modificare apărută ulterior emiterfl prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitărfl

revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.
La Finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va Fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a

spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXE' ŞefSewiciu Avize şi Acorduri

Simona-Marian; Daniela VOINESCU

Întocmit:
SCA

Red:P.R.I3ex.-06.O5.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
pe data de ...
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PR]MĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

Către SC ELECTRICA RACORD INS TAL SRL - prin
Calea Rahovei nr 266-268, corp 63, camera 43/1, sector 5
E-mail office@electrica-racordinstal.ro

Spre ştiinţă: P54 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control -

Servicii Spaţii Verzi - B-dul Metalurgiei nr 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

Referitor Ia Iucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobiíului cu adresa str. DeaIuI
BabÜ nr ‚ sector 4, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată la RM.B, cu nr 1721938125.03.2019 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr. 2293/26.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea
Iucrării:,,Aĺ/mentare cu energie electrică a imobiluĺui cu adresa s(r Deaiui Babü nr. 31, sector 4",
conform documentaţiei depuse (C.U. nr. a planurilor anexate şi
Memoriului tehnic1 Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia
Mediului Bucureşti1 PIan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4),
vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 22.04.2019, s-a constatat că
Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 315m(200m domeniul public + lOOm drum
de seMtute + 15m teren beneficiar), astfel:

• se racordează Ia reţeaua electrică din str. Odăii, continuă ptin trotuarul nr. impare aI
str. DealuI Babii, apoi pe drumul de servitute identificat cu IE 201983, până Ia
aproximativ 3m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii, noul FDCP va fi montat
în zidăria construcţiei, fără depăsirea faţadei.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetatie spontană.
In urma analizărU dosarului, în conformitate cu 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării
revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va f] sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări đe defrisare sau toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariaa Şef Sewiciu Avize şi Acorduri

Daniela VOINESCU

!ntocmit:
SCA

Red:P.RJ3ex.-06.05.2019 - prezentul aviz a fost postal pe &te-uI PMB
pe data de

41
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

1 Ii t4L

Către : SC APA NOVA SA
Str. Tunarż nr. 60 A, ciădirea Ştefan ceI Mare, eĹ 6-9, sector 2

Spre ştíinţă: ADP Sector 1 - 8-dulPoĺigrafieinr. 4, sector 1

Referitor Ja Iucrarea: Branşament de apă i racord de canalizare
str, Să veni nr. ‚ sector 1, Bucureşti

pentru imobilul situat pe

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1722226/26.03.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 2370/27.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea lucrării: Branşament de apă $ racord de canaüzare pentru imobŰul situat pe
str Săveni nr. 88, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificărh nr
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului BucureştiAvizelelacordurile

individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 22.04.2019, s-a constatat că
lucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de lm (branament) + lm (racord), astíel:

• din branamentuI i racordul existent, in dreptul imobilului alimentat pe str. Săveni,
până Ia o distanţă de aproximativ 3m şi 5m faţă de Iimita din partea dreaptă a
proprietăţii.

• fără afectarea arborelui existent în platbandă, din vecinătatea traseului.
• Iucrarea se execută prin platbandă.

În timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă
de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane. Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborelui din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va

C Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin
manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborele din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular aI acestuia, defrişarea arborelui în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma veriflcărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în apropierea traseului lucrării,
veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscat şi suportarea contravalorii eventualelor
prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia.

IłZti iI
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat aI
execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială,
inclusiv plantare iarbăĺgazon.

Este interzisă ređucerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea
platbandelorlpastilelorlalveolelor.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, Iit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen đe valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simon JIJa,®na POPA

Şef Serěiciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
‚1PxanaPARASCA

09, MAL 2Ü19

Red:P.R.I3ex.-06.05.2019 - prezentul avÉz a fost postat pe site-uI PMB
pe data de

Bd. Regina Efsabeta nr. 47. aad poştal 050013, sedors, BucureşU, România ./‘% I



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 ŢŢţ9J1QQN.ęą
DIRECŢIA DE MEDIU

— 1G%ML2I319-

Către : SC Best Electroproiect S.R.L. — solicită ridicarea exemplarului de Ia

registratura PMB
pentru SC E-Distńbuţie Muntenia SA

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1

Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6

Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6

Referitor Ia Iucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobUului situat pe Prelungirea

Ghencea nr. ‚ sector 6, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1722436/26.03.2019 şi Ia

Direcţia de Mediu cu nr 2372/27.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind

executarea Iucrării: „Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe Prelungirea

Ghencea nr. 264 J, sector 6", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notifîcării nr.

emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti1 PIan de coordonare

reţele, aviz de traseu emis de ADP sector 1, aviz emis de ADPDU sector 6), vă comunicăm

că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 17.04.2019, s-a constatat că Iucrarea se

va executa subteran, pe o Iungime de 232m, astfel:

• din PT 4283 existent în trotuawl str. Mărăcineni Ia intersecţie cu Prelungirea

Ghencea, subtraversează str. Mărăcineni, subtraversează Preiungirea Ghencea,

continuă prin drumul de servitute cu nr. cadastral 225070, până ia Iimita din

partea dreaptă a imobiIului aiimentat.

C • Iucrarea se execută în corelare cu Iucrarea de modernizare a Prelungirii

Ghencea, în conformitate cu prevederile PUZ coordinator sector 6, pentru care

s-a eliberat C.U. nr. 470R/1633984/04.07.2018

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetaţie spontană.

In urma analizării dosarului, in conformitate cu 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia

solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului ia starea iniţială,

inclusiv plantare iarbălgazon, în apropierea PT-ului 4283.
Este interzisă reducerea suprafeţelor de spatiu verde prin betonarea

platbandelorĺpastilelorĺalveolelor.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.MB. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a

spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Iiíi
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Menţionăm că în baia acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaietare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxaga PAHASCA

7079
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DIRECŢIA DE MEDIU

1 & MAĹ 2019

Către SC Best Electroproiect S.R.L. — solicită ridicarea exemplarului de Ia
registratura PMB
pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1
ADP Sector 2 - Şos. Electronicü nr 44, sector 2

Referitor Ia Iucrarea: Extîndere reţea electrică pentru alimentare cu energie electńcă a
imobUului cu adresa str. Frederic chopin nr ‚ sector 2, Bucureşti

C Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1722424/26.03.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 2373/27.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării:,,Extindem reţea electrică pentru alimentare cu energie electrică a
imobflului cu adresa str Fredeńc Chopin nr 20, sector 2", conform documentaţiei depuse
(C.U. nr. ‚ a planurilor anexate şi Memoriului tehnic1 Clasarea
Notiflcării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan
de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor, avizul favorabil
emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de
17.04.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de lOGm,
astfel:

• din PTS 234 situat în trotuarul str. Giuseppe Garibaldi, în apropierea intersecţiei cu
str. Mihail Ivanovici Glinka, subtraversează str. Giuseppe Garibaldi, continuă prin
trotuarul nr pare aI str. Mihail Ivanovici Glinka, subtraversează str. Frederic Chopin,
continuă prin trotuarul nr. pare aI str. Frederic Chopin, până Ia Iimita din partea
dreaptă a proprietăţii.

• fără afectarea vegetaţiei existente în spaţiul verde aferent blocului din vecinătatea
traseului Iucrării.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane. Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. ĺn timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor 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, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Nr. 2373/1722424/
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Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
Iucrării, veţi avea obłigaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat aI
execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, Iit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simon - riana POPA

N Şef Sewiciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmŕt:
Exp. Roxana PARASCA

-Ľ

09, (141 2019

Red:P.R/4ex-07O52019 - prezentul avÉz a fasi postat pe site-uI PMB
pe data de

I I



PRMĂRJA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

Către : SC Best Electroproiect S.R.L. — solicită ridicarea exemplarului de Ia

registratura PMB
pentru SC E-Distńbuţie Muntenia SA

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligraflei nr. 4, sector 1

Referitor Ia lucrarea: Extindere reţea electrică pentru alimentare cu energie electrică a

imobflului cu adresa str Amintińi nr sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ja P.M.B. cu nr. 1722422/26.03.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr 2374i27.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării.,,Extindere reţea electrică pentru alimentare cu energie electrică a

imobilului cu adresa str Amintińi nr 11 A, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U.
nr. a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea

Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan

de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în
urma veriflcării efectuate pe teren în data de 17.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va

executa pe o Iungime de 75m, astfel:
• din nisa E5 existentă subteran în trotuarul din dreptul imobilului nr. 5 din str. Amintirii,

continuă prin trotuarul nr pare aI str. Amintirii, până Ia Iimita din partea stângă a
proprietăţii.

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor de 1 m—1 .5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare

subterane, Condiţii de amplasare.
Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrărfl, săpătura se

va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu

distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va

Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau

altor materiale în jurui trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

Tn 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, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unuż
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI

metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventuaśele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma veriflcărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii

eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Nr. 2374117224221 U. IVIÍ4L LUI
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizui favorabil condiţionat aI
execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrăriior aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentui aviz de speciafltate, va fi sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiiior verzi de pe
teritoriui Municipiului Bucureşti, art.4, Iit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabiiitate 1 an de ia data emiterfl.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

09, MAI 2fl1

Red:P.RJ3ex.-07.05.201 9 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
pe data de

0
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

I&MAJ U19

Către SC Best Electroproiect S.R.L. — solicită ridicarea exemplarului de Ia
registratura PMB
pentru SC E-Distdbuţie Muntenia SA

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1

Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6

Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr 9, sector 6

Referitor Ia Iucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobflului cu adresa Intrarea Serg.

Apostol Gh. Constantin nr. ‚ sector 6, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1722426/26.03.2019 şi Ia Direcţia

de Mediu cu nr 2375/27.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea

Iucrărü:,,Alimentare cu energie &ectrică a imobflului cu adresa Intrarea Serg. Apostol Gh.
Constantin nr 7, sector 6", conform documentaţiei depuse (C.U. nr

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.

emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de coordonare reţele edilitare, aviz

de traseu emis de ADPDU sector 6 i Administraţia Străzilor), vă comunicăm că1 in urma

verificării efectuate pe teren în data de 17.04.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa

subteran, pe o Iungime de 125m, astfel:
• din PT4618 existent pe str. Liniei, continuă pe partea nr. pare a str. Liniei, apoi prin

trotuarul nr. pare aI Intrării Serg. Apostol Gh. Constantin, subtrversează Intrarea
Serg. Apostol Gh. Constantin, până Ia Iimita din partea dreaptă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetaţie spontană Ia

Iimitele de proprietate.
Tn urma analizării dosarului, în conformitate cu 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării

revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.
La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a

spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUT' Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Simona-Mariana Daniela VOJNESCU.Ł(

Întocmit:

-? Exp. Rox PARASCA
Red:F.Rĺ4ex.-07.05.2019 - pi aI pe şite-uI PMB

pe data de

*
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PR]MĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

oaaO2u

I t. iIML LU

Către : SC Best Eiectroproiect S.R.L. — soiîcită ridicarea exemplarului de ia
registratura PMB
pentru SC E-Distńbuţie Muntenia SA

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1
ADP Sector 1 - B-dul Poligratiei nr 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe
erban Petrescu nr. ‚ sector 1, Bucureşti

str. LL Av.

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1722430/26.03.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 2376/27.03.2019, prin care soIicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Aümentare cu energie electrică a imobilului situat pe str LĹ Av. Şerban
Petrescu nr 21, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de coordonare

reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor i ADP sector 1), vă
comunicăm că, in urma veriflcării efectuate pe teren în data de 17.04.2019, s-a constatat că
Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 215m, astfel:

• din PT subteran 944 situat în Parcui Floreasca, Iângă trotuarul dinspre str. Lt. Av.
Radu BeIIer, continuă prin trotuarul str. Lt. Av. Radu BeIIer, subtraversează str. Lt.
Av. Radu BeIier, continuă prin trotuarul nr. pare aI str. Gavril Musicescu,
subtraversează str. Lt. Av. Serban Petrescu, continuă prin trotuarul nr. impare aI str.
Lt. Av. Serban Petrescu, până Ia Iimita din partea stângă a proprietăţii.

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament, din vecinătatea traseului iucrării.
În timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane. condiţü de amplasare.

Menţionăm faptui că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseuiui Iucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular ai materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arboriior şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

Tn cazui în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpui execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular aI acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei soiicitări punctuale.

IaiiI

Nr. 2376/1722430/
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Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
IucrărU, veţi avea obflgaţia inlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiVonat aI
execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finaľzarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerfl terenului Ia starea iniţială, iarbă/gazon.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, art4, Iit.b.

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 emiterU i este valabil numai
însoţit de avizul Ministerul Culturfl i Identităţii Naţionale.

Şef Serviciu Avize şi Acordufl
Daniela VOINESCU

Á
Întocmit:

Exp. Roxana PARASCA

O 9

Red:P.Rj4ex.-07.05.201 9 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
pe data de

DIRECTOR EXECUTIV,
SimanaMatiana POPA

Bd. Regina Elisabeta nr 47, d ştaI 050013, sedor 5, Bucureşt, Románia
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PRJMĂRIA MUNICIHULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2Ol9.eu

Chitilei

16. MAI 7flIQ
Nr. 2423117226611

Către : SC Best Electroproiect S.R.L. — solicită ridicarea exemplarului de Ia
registratura PMB
pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilulu cu adresa os.
nr. sector 1, Bucureşti

— Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1722661/27.03.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 2423/28.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Alimentare cu energie electrică a imobflulu cu adresa os. ChiWei nr.
395, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a
planuriior anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notiflcării nr, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de coordonare reţele edilitare, aviz de
traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificărfl efectuate pe
teren în data de 17.04.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o
Iungime de 528m, astfel:

• din PTS 4732 situat în dreptul imobilului nr. 335 din sos. Chitilei, prin trotuarul nr.
impare aI os. Chitilei, până Ia Iimita din partea dreaptă a proprietăţii.

• fără afectarea vegetaţiei existente în platbanda situată între Iimitele de proprietate i
trotuarul os. Chitila.
În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane. Condiţä de amplasare.

— Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul Iucrărilor constructorul va
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

În cazui 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 al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Bd. Rsaina Elisabeta nr 47. cod 00şţaI 050013. sedor5. BucuresU. Romănía iaiii



Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat aI
execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modifîcare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, Iit.b.

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,
Simo - riana POPA

Şef Sewiciu Avize şi Acorduri
Dan1eIaVOINESCU

Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-07.O5.201 9 - prezentul avíz a fost postat pe site-uI PMB
• pe daia de
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DIRECŢIA DE MEDIU

6. MAI. 2ůi9

Către : SC Best Electroproiect S.R.L. — solícită ridicarea exemplaruluî de Ia
registratura PMB
pentru SC E-Dístńbuţie Muntenia SA

Spre ştiinţă:
Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6
Intrarea Lt. Av. Camnda Gheorghe nr. 9, sector 6

Referĺtor Ia Iucrarea: Extindere reţea electńcă pentw alimentare cu energie electrică a
imobilului cu adresa str Cărăbusului nr ‚ sector 6, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1722762/27.03.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 2427/28.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Extindere reţea electrică pentru &imentare cu energie electńcă a
imobflului cu adresa str CărăbuuIui nr 35, sector 6", conform documentaţiei depuse (C.U.
nr. a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea
Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan
de coordonare reţele edilitare, aviz emis de ADPDU sector 6), vă comunicăm că, în urma
verificării efectuate pe teren în data de 17.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa
subteran, pe o Iungime de 140m, asťel:

• din PT2894 existent în str. Mohorului, continuă prin parcarea i trotuarul
str. Mohorului, apoi prin trotuarul nr. pare aI str. CărăbuuIui, subtraverseză
str. Cărăbusului, până Ia Iimita din partea stângă a proprietăţii.

• fără afectarea vegetaţiei existente în pastilele din parcarea blocului din str. Mohorului,
din vecinătatea traseului Iucrării.
Tn timpul executădi acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane. Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. Tn timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate Ii “modelată" în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular aI acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Nr. 2427(1722762/
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Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor uiterioare (24 iuni de Ia flnalizarea
lucrărHor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorh
eventualelor prejudicfl produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat aI
execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modiFicare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii avizului mnainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de speciaiitate, 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.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Ă
Întocmit:

Exp. Roxana PARASCA

09 MĄj ?Üşg

Red:P.RJ3ex.-07.05201 9 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
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DJRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA
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DIRECŢIA DE MEDIU

ĄAi: Li

Către : SC Best Electroproiect S.R.L. — solicită ridicarea exemplarului de Ia
registratura PMB
pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligraňei nr 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Extindere reţea electrică pentru alimentare cu energie electrică a
imobflului cu adresa Dmmul Stegarului nr ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1722761/27.03.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 2428/28.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Extindere reţea electdcă pentru alimentare cu energie electńcă a
imobflului cu adresa Drumul Stegarului nr 151-153, sector 1", conform documentaţiei
depuse (C.U. nr. ‚ a planurilor anexate şi Memoriului tehnic,
Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureşti, PIan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă
comunicăm că, în urma veriflcării efectuate pe teren în data de 17.04.2019, s-a constatat că
Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 362m, astfel:

• de Ia CD 1 din PTA3129 situat în trotuarul Drumului Regimentului, prin trotuarul
nr. impare aI Drumului Regimentului, continuă prin trotuarul nr. pare aI Drumului
Stegarului, apoi prin drumul de servitute cu nr. cadastral IE 273831, până Ia
aproximativ 12m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetaţie spontană.
În urma analizării dosarului, în conformitate cu 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

c La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXE:
Simona-Maria Şef Serviciu Avize şi Acorduri

Daniela VOINES,—

Întocmit:

EJ»4RASCA

Red:RRJ3ex.-O8.05.201 9 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 Ţo[Tpnţo29)9.ęu
DIRECŢIA DE MEDIU

CĂTRE,
E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
pri n
S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L.

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC I DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6
Intr. Av.Lt. Caranda Gh. nr.9, sector 6, Bucuresti

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI
Strađa Domniţa Ancuţa nr.1, sectorl, Bucureti

Referitor Ia Iucrarea: ‘Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada
Orsova - ‚ sector 6, Bucureşti"

Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A prin S.C. BEST
ELECTROPROIECT S.R.L, cerere înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1722757/27.03.2019 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr.2429/26.03.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind
executarea Iucrării: “Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Orova nr.9A,
sector 6' vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism
- i din

07.02.2019 emis de Primăria Municipiului Bucurnsti împreună cu pianul anexă, Memoriu tehnic,
Contract de vânzare autentificat s" Fia de soluţie
emisă de E-distribuţie Muntenia, Aviz emis de Administraţia Domeniului
Public i Dezvoltare Urbană Ser.tor 6. Aviz emis de Administraţia Străzilor
Bucure$i, Clasarea notiticării emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureti, plan de coordonare avizat de administratorfl reţele?or tehnico-edilitare, pian de
încadrare în zonă, împuternicire), Iucrarea constă în

- realizare extindere reţea electrică JT prin montarea unui cablu ełectric joasă
tensiune, 3x150+95N pe un traseu în Iungime de 234 m, din postul de transformare PT 2663,
existent pe str. Dreptăţii, în vecinătate blocului E2. Traseul canalizaţiei electrice propuse va
traversa aleea dintre PT2663 i blocul E2 (imobilul cu nr.22 din str Dreptăţü) prin subtraversarea
acesteia, apoi prin Aleea Dreptăţii -trotuarul nr pare, apoi va continua prin str. Dreptăţii-trotuarul
nr. pare, prin trotuarul nr.impare din str. Orsova, până Ia CD-cutia de distribuţie existentă în
dreptul imobilului alimentat, Din CD existentă se va monta un cablu electric până Ia CD nouă ce
va fi montată pe Iatura vestică a clădirü.

Cablurile vor fi pozate in anţ cu Iăţimea de 0,4 m, protejate în tuburi pliabile, Ia
adâncimea de 0,9 m în trotuar i Ia 1,2 m Ia subtraversări.

2. Urmare a verificărfl efectuate pe teren in data de 21.04.2019 s-a constatat
existenţa in proximitatea traseului canalizaţiei electrice propuse următoru! material dendrologic:

- lex Ailanthus altissima sp(fats oţetar), multitulpinal, diametrul 4Ocm, h=9-lOm în
trotuarul nr impare din str. Orova;

Nr. 2429 I 1722757ĺ
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- 1 ex. Acer sp. (adar), diametrul 45-50 cm, h=12m, În trotuarul nr. impare din str.
Orsova;

- 1 ex. Fraxinus sp.(frasin), diametrul — 35 cm, h=8m, în trotuarul nr. impare din str.
Orsova;

- 2 ex. Platanus sp.(platan), din care 1 ex. Puiet, plantaţi în trotuarul str. Dreptăţii;
- 1 ex. Tilia sp.(tei), diametrul 35 cm, h=12-13m, plantat în alveolă în trotuarul din

str. Dreptătii;
- 1 ex.

De asemenea, în proximitate există spaţii verzi aferente blocutui E2 din str.
Dreptăţii.

- Ailanthus altissima sp.(fals oţetar), diametrul 20-25 cm, h=10-12m, hpit de
clădirea postului de transformare.

- Alveolă neplantată în str Dreptăţii;
In proximitatea traseului de pozarea canalizaţiei electrice există vegetaţie spontană.
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 condiţionat execuţiei Iucrării
menţionate.

ln execuţia Iucrărilor se vor respecta următoarele condiţii:
- În proximitatea materialului dendrologic menţionat, săpătura se va executa manual

sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular
aI materialului dendrologic.

- In timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la ceI puţin 1,0 -1,5 m faţă de
arbori, conform SR 8591/1997 Reţele ediĺitare subterane, Condiţii de amplasare;

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pămäntului sau altor materiale în
jurul arborilor sau rănireairuperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

In cazu 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 sau prăbuşirea materialului
dendrologic aflat pe traseul Iucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea
contravalorH eventualelor prejudicH produse prin prăbuşirea acestora.

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de
toaletare, iar Ia finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

- Este interzis betonarea alveolei neplantate din trotuar.
Prezentul aviz este emis În baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de

Urbanism nr.109R/1693190 din 07.02.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti, respectiv în
baza planului de coordonare depus Ia prezenta documentaţie.

Pentru orice modificare apărută in traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitărfl revizuirii acestuia inainte 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;:Ş5CUTIV,

Simona4ari

Întoci

MAI. 2019

ef Serviciu Avize si Acorduri
Daniela VOINESCUKť

fled:D.V../ Sex./06.05.201 9 - prezenlul aviz a ícsI pos(at pe site-uI PMB
htlp:l/www.mb.roĺinstitutii/pńmań&directii/directia medíu/avize arboń in consultareiavize arhori in consultare.php
pe data de
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DIRECŢIA DE MEDIU

i 6. MM. 2M9

Cätre : SC ELECTRO T1RON SRL
Str Lacul Ursului nr 50, sector 6

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa
str Bârsăneti nr ‚ sector 6, Bucureşti

- Referitor ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1723082/28.03.2019 şi ía
Direcţia de Mediu cu nr. 2456129.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Alimentare cu energie electrică a imobflului cu adresa str Bârsăneti
nr 30, sector 6", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a
planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de coordonare reţele edilitare, aviz de
traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe
teren în data de 22.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o
Iungime de 79m, astfel:

• din CS, subteran, existent în trotuarul din dreptul imobilului nt, 26 din str. Bârsănesti,
prin trotuarul nr. pare aI str. Bârsăne$i, până Ia aproximativ lm faţă de limita din
partea stângă a proprietăţii.

• !ără afectarea vegetaţiei existente în aliniament, din vecinătatea traseului Iucrării.
ln timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 ReţeIe edilitare
subterane, Condiţii de amplasare.

— Menţionăm faptu( că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. în timpul Iucrărilor constructorul va
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

Tn 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, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

l.ei siI

Nr. 2456/1723082/

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5. Bucureşli. România



Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat aI
execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apärută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, IiĹb.

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,
Simo na POPA

7 - Şef Serviciu Avize şi Acorduri
- Daniela VOINESCU

Întocmit:

9. MĄL

Red:P.RJ3ex.-08.05.2019 - prezentul aviz a ĺost postat pe site-uI PMB
pe data de

Bd. Regina Elisabeta nr. 47. cod poştal 050013! sector 5, BucureşlĘ Román



PRIMĂRJA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 oqpnp2Q19eu
DIRECŢIA DE MEDIU

Către : SC AVI PROD GRUP SRL — solicită ridicarea exemplamîui de Ia registratura
PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligraflei nr. 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobÜul situat pe
str Dunăceşti nr, ‚ sector 1, Bucureşti

Referitcr Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1723211/28.03.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 2457/29.03.2019, prin care solicitaţi avizul de speciaHtate privind
executarea Iucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobiíul situat pe str. Dunăceti
nr 56, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile

individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 1904.2019, s-a constatat că
Iucrarea se va executa subteran, pe c Iungime de 8,5m, astťel:

• din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Dunăce$i, perpendicular, până Ia
aproximativ 0,5m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii.

• fără afectarea arborelui existent în vecinătatea traseului Iucrării.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţeĺe edilitare
subterane. Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborelui din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnclogie adaptată condiţiilcr din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. În timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de prctejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin
manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborele din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular aI acestuia, defrişarea arborelui în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cuncscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzătoń de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în apropierea traseului Iucrării,
veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii eventualelor
prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia.

I,a i iI
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat aI
execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea Iucrăriior aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială,
iarbălgazon.

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 Bucureşti, arŁ4, Iit.b.

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,
Simona-Mariana POPA

O&M4( ?:

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
oanaPAS
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D

Red:P.R.i3ex.-OS.O5.201 9 - prezentul avtz a fost postat pe site-ul PMB
pe data de
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PRMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
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Către : SC AVI PROD GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura
PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electmnicä nr. 44, sector 2

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturaíe pentru imobflul situat pe str. Fmctelor
nr ‚ sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1723214/28.03.2019 şi Ia
— Direcţia de Mediu cu nr. 245912903.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind

executarea Iucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str Fructelor
nr 2 E, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. a
planurilor anexate şi Memoriului tehnic1 Clasarea Notificării nr, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acorduriie individuale ale deţinătorilor
de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma
verificării efectuate pe teren în data de 19.04.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa
subteran, pe o Iungime de 3,5m, astfel:

din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Fructelor, perpendicular, până
Ia Iimita din partea dreaptă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizărfl dosarului, în conformitate cu 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de đefrişare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Ma ana POPA Şef Serviciu Avize şi Acorduriű;t* Daniela VOC

11 j ţ t !ntocmit:
oaPARASCA

RedP.Ri3ex-08.05201 9 - prezentul avIz a fost postat pe sde-uI PMB
pe đata de

Nr. 2459ĺ17232141
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DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 2460í17232161 16. MAL 21

Către : SC AVI PROD GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura
PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Eiectronicü nr 44, sector 2

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Beiu
Constantin nr ‚ sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată la RM.B. cu nr. 1723216/28.03.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 2460/29.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobUul situat pe str Beiu
Constantin nr 19, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşťi, Avizele/acordurile

individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 19.04.2019, s-a constatat că
Iucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 4m, astfel:

• din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Beiu Constantin, perpendicular,
până Ia aproximativ 4m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii.

• fără afectarea vegetaţiei existente Ia Iimita de proprietate din vecinătatea traseului
I u cră ri i.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor de 1 m—1 .5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane. Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic, In timpul lucrărilor constructorul va
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul twnchiului arborilor şi rănireaĺruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

Tn 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, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că in cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori afłaţi în apropierea traseului
Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuihi exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora

Ĺ4Ą
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat aI
execuţiei lucrărilor menţionate.

Pentru orice modiFicare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, IiŁb.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

09. MAI 2Q

Şef SeMciu Avize şi Acordurî
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

r

r
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Red:P.R./3ex.-OB.05201 9 - prezentul aviz a fost postal pe site-uI PMB
pe data de
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Către : SC AVI PROD GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura
PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electmnicü nr. 44, sector 2

Referĺtor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobflul situat pe str Menţiunü
nr. ‚ sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1723218/28.03.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 2461/29.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobflul situat pe str. Menţiunü nr
115, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a
planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notiflcării nr, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor
de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma
verificării efectuate pe teren în data de 19.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa
subteran, pe o Iungime de 6m, astfel:

• din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Menţiunii, perpendicular, până
Ia Iimita din partea dreaptă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
În urma analizării dosarului, în conformitate cu 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate i an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTI(%.,
Simona-MarianaÇ\\

Întocmit:
SCA

Red:P.RJ3ex.-O&05.2019 - prezenlul aviz a fost postat pe site-uI PMS
pe data de 1ţ

4

Nr. 246i117232181

ľ

Şef Serviciu Avize şi Acordufl
Daniela VOINESCU
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PR]MĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

Către : SC Best Electroproiect S.R.L. — solicită ridicarea exemplarului de Ia
registratura PMB
pentru SC E-Distdbuţie Muntenia SA

Spre ştiinţă: P54 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control -

Servicii Spaţii Verzi - B-dul Metalurgiei nr 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

Referitor Ia Iucrarea: Bransament de energie electrică pentru imobUul situat pe str. Ion
Vodă Viteazu nr sector 4, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1723233/28.03.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 2462/29.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branament de energie electrică pentru imobUul situat pe str Ion Vodă
Viteazu nr 9, sector4, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a
planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti1 Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor
de reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma
verificării efectuate pe teren în data de 22.04.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa
subteran, pe o Iungime de 59m, astfel:

• din cutia de secţionare tip DS4522/2, existentă în trotuawl str. Ion Vodă Viteazu,
între imobilele cu nr, 24 i 26, subtraversează str. Ion Vodă Viteazu, continuă prin
trotuarul nr. impare aI str Ion Vodă Viteazu, până Ia Iimita din partea dreaptă a
proprietăţii.

• !ără afectarea vegetaţiei existente aliniament, din vecinătatea traseului Iucrării.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane, condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, in dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

Tn cazul în care reţeaua de branşare nu poate fl “modelată" în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular aI acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis in baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia Finalizarea
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

Nr. 2462117232331 1 & MAŁ 7619

Rd Rpoina Elisaheta nr 41 a,d nostal 050013. sedor5. Bucuresti. România



Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicU produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al
execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice mođificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La Finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de speciafltate, va fi sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţUlor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucurefl, arŁ4, Iit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări đe defrişare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona- na POPA

* Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
xanaPARASCA

O 9, MAL 219

Red:P.RJ3ex.-O8.05.201 9 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
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DIRECŢIA DE MEDIU

16. ř. lUt

Către : SC AVI PROD GRUP SRL — solicită ridicarea exemplawlui de Ia registratura
PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicü nr 44, sector 2

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe Aleea
Argedava nr ‚ sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1723572/29.03.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 2495/01.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobUul situat pe Aleea Argedava
nr 26-28, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a
planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor
de reţele edilitare, favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării
efectuate pe teren în data de 19.04.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa
subteran, pe o Iungime de 4m, astfel:

• din conducta existentă, subteran, în carosabilul Aleii Argedava, perpendicular,
până la limita din partea dreaptă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi in aliniament.
b urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B.

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

Şef Serviciu Avize şi Acorduń
Daniela VOINESCU

!ntocmit:
Exp. .Roxana PARASCA

&
Red;P.RJ3ex.-O8,05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB 1P4,

pe data de

ůr- l

Nr. 2495/1723572!

c

nr. 304/2009 privind
Bucureşti, vă facem

aviz, aveţi obligaţia

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mari
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

‚rqrq2Q1%.y

Nr. 2496117235761 ‘1 MAL 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura
PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electmniciinr. 44, sector2

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str Tudor
Mihai nr. ‚sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1723576/29.03.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 2496/01.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobUul situat pe str Tudor Mihai
nr 2, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a
planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acorduriie individuale ale deţinătorilor
de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma
verificării efectuate pe teren în data de 19.04.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa
subteran, pe o Iungime de 5m, astfel:

• din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Tudor
până Ia limita din partea stângă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B.

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, lit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA Şef Serviciu Avize şi Acordufl

REş, Daniela VOINESCUĄ
(

1L, Intocmit:

Red:P.R./3ex.-08.05.2019 - prezentu v,z a fost postat pe ste-ul PMB
pe data de 4.

IaiiI

Mihai, perpendicular,

nr. 304/2009 privind
Bucureşti, vă facem

aviz, aveţi obligaţia

86 Regina Elisabeta nr. 47, ccd poşial 050013, sector 5, BucweşU. Romána
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PR]MĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU
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Nr. 2497117236091 l Q WIIu. LUW

Către : SC A VI PROD GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura
PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electroniciinr. 44, sector2

Referitor Ia Iucrarea:
str. Magneziului nr

Branşament de gaze naturale pentru imobflul situat pe
sector 2, Bucure$1

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată ia P.M.B. cu nr. 1723609/2903.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 2497/01.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobflul situat pe str. Magneziului
nr 48 A, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a
planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor
de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma
verifĺcării efectuate pe teren în data de 19.04.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa
subteran, pe o Iungime de 7m, astfel:

• din conducta existentă, subteran, în carosabilul Magneziului, perpendicular, până
Ia Iimita din partea dreaptă a proprietăţU.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
Tn urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţiiior verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem
cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrăriior.

La flnalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
j$$naARASCA
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PRIMĂRIA MUNICIAULUI BUCUREŞ11 romania2Ol 92u

9 I DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 2498117235501
i 6. MM.

Către : SC AVI PROD GRUP SRL — solicită ridicarea exemplaruluî de Ia registratura
PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicä nr. 44, sector 2

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Pepelea
nr. ‚sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1723550/29.03.2019 şi Ia

cD Direcţia de Mediu cu nr. 2498/01.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str Pepelea

(3) nr 3, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a
planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor
de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma
verificării efectuate pe teren în data de 19.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa
subteran, pe o Iungime de 5m, astfel:

din conducta existentă1 subteran, în carosabilul str. Pepelea, perpendicular, până
Ia aproximativ lm faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizării dosarului, 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 favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

— La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia ađucerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

ĐIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mafla POPA

Red:P.R./3ex.-O805.201 9 - prezentul aviz a ĺost postai pe site-uI PMB
• pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 pjţaia2O19.u
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 2501117235981 16. MAŁ ?

Către : SC AVI PROD GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura
PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Eĺectronicü nr. 44, sector 2

Refeńtor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str Paroşeni
nr. ‚ sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată ia P.M.B. cu nr. 1723598/29.03.2019 şi la

O
Direcţia de Mediu cu nr. 2501/01.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobflul situat pe str. Paroşeni
nr 56 8, sector Z conform documentaţiei depuse (C.U. nr a
planurilor anexate şi Memoriuiui tehnic, Ciasarea Notificării nr, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor
de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma
verificării efectuate pe teren în data de 19.04.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa
subteran, pe o iungime de 6m, astfel:

• din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Paroşeni, perpendicuiar, până
Ia aproximativ 1 ‚5m faţă de iímita din partea dreaptă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
În urma anajizării dosaruiui, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normeie de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriui Municipiului Bucureşti, vă facem
cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărflor.

La finalizarea Iucrärilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
O Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de speciaiitate va fi sancţionată

conform art. 4, iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută iucrări de defrişare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabiIitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA Şef Serviciu Avize şi Acorduri

Daniela VOINESCU
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PRIMĂRIAMUNICIAULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 2O2O,4O94I1718963,1735106!/QÇ % (9

Către MINISTERUL TINERETULUI I SPOR TULUI — solicită ridicarea exemplarului de

Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Deviere reţea publică de apă potabflă, extindere reţea publică de
canaflzare, branamente şi racorduri pentru Stadionul Naţional de Rugby „Arcul de
Triumf' situat pe B-dul Mărăti r D, sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs. nr. 3127/14.03.2019, înregistrată Ia P.M.B. cu nr.
1718963/15.03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2020/18.03.2019, completată cu
documentaţia înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1735106/10.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.
4094/13.05.2019, prin care soficítaţi avizul de specialítate privind executarea Iucrării:
„Deviere reţea publică de apă potabflă, extindere reţea publică de canalizare, bransamente
i racordurĺ pentru Stadionul Naţional de Rugby „Arcul de Tńumť' situat pe B-dul Mărăti nr
18-20", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚a planurilor
anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia
pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele
edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor, avizul Ministerului Culturii nr.

)‘ vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de
10.05.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 232m (apă
potabilă) + 155m (canalizare), astfel:

• devierea se face pe un traseu paralel cu conducta existentă care se va dezafecta,
potrivit planului de situaţie anexă Ia C.U, nr scară
1:500.

O . conducta nou proiectată se va Iega Ia conducta existentă Dn 800mm.
• bransamentul existent Dn lOOmm din bd. Mărăti va fi înlocuit pe aceIai traseu cu

un nou bransament, ce se va Iega Ia conducta de serviciu F Dn lOOmm din
bd. Mărăti.

• se realizează un nou branament ce se va Iega în conducta PEID lBOmm din
str. Alexandru Constantinescu.

• pe reţelele nou proiectate se vor prevedea toate accesoriile necesare unor reţele
publice.

• reţeaua de canalizare existentă în incinta Stadionului, va fi prelungită până în canalui
existent pe sos. P.D. Kiseleff, cu deversare în canalizarea existentă pe os. P.D.
Kiseleff.

• este prevăzut un canal nou în carosabilul bd. Mărăsti, ce va deversa canalul existent
B30 pe bd. Mărăti, cu preluarea canalizărü din incintă i a două racorduri nou
proiectate.

• reţelele de canalizare proiectate vor prelua i racordurile de canalizare proiectate.
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• fără afectarea arborilor existenţi în aliniamenUplatbandă din vecinătatea traseului
lucrării.

• lucrarea se execută pe spaţiu verde format din platbandă cu gazon/iarbă i pe
terenul stadionuIui care este amenajat cu gazon/iarbă.
In timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor de 1 m—1 .5m, conform prevederilor SR 8591/1997 ReţeIe edilitare
subterane. Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrărU, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţUlor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. Tn timpul lucrărilor constructorul va
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi"modelată" în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborfl din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular al acestora1 defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorfl
eventualelor prejudicU produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al
execuţiei lucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obiigaţia aducerii terenului la starea iniţială,
inclusiv piantare iarbălgazon.

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea
platbandelor/pastilelorlalveolelorlstadionului.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, ar[.4, Iit.b.

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,
Simona-%lpy/ąna POPA Şef Sewiciu Avize şi Acorduri

Daniela VOINESCU
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PRIMĂRIA MUNICIRULUI BUCUREŞ11 rçąngkç?9J2•ęy
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr.3750/ 1733314! Ş.r4AŁ 2ÍS

CĂTRE,
COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI

Spre ştflnţă:
ADMINISTRAŢIA STRAZILOR BUCUREŞTI
Strada Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1, Bucureti

PRIMĂRIA SECTORULUI SECTOR 5
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 5
Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-1 1, sector 5, Bucuresti

PRIMĂRIA SECTORULUI SECTOR 6
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC I DEZVOLTARE
URBANĂ SECTOR 6
Intr. Av.Lt. Caranda Gh. nr.9, sector 6, Bucuresti

Qbiectul Iucrării: “Proiectare pentru autorizare i proiectare tehnică de execuţie
semaforizări 101 intersecţii/ treceri de pietoni $ modernizare ţ'integrare în
BTMS) 59 intersecţü semaforizate I obţinere certificate de urbanism, avize
conform CU, autorizaW de construire a intersecţiüor de pe Calea 13 Septembrie
cu: Piaţa Francofonie4 Piaţa Puior, str. Sabinelor, Sos. Panduri, os. Progresuĺui,
str Mihafl Sebastian, str. Lacul Plopului, Drumul SăriĄ Drumul Sărü intersecţie cu str.
Eroina de Ia Jiu intersecţie cu str Gh. Marinescu, B-dul Ghencea intersecţie cu
Cimitirul Ghencea"

Referitor Ia cererea depusă de ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI În calitate
de beneficiar, prin COMPANIA MUNICIPALA MANAGEMENTUL TRAFICULUI i inregistrată
Ia P.M.B. cu nr.1733314/06.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.3750/07.05.2019, prin care
se solicită emiterea avizului privind executarea Iucrării" Proiectare pentru autorizare $
proiectare tehnică de execuţie semaforizări 101 intersecţw treceri de pietoni $
modernizare (integrare în BTMS) 59 intersecţii semaforizate I obţinere certificate de
urbanism, avize conform CU, autorizaţii de construire a intersecţiilor de pe Calea 13
Septembrie cu: Piaţa Francofoniei, Piaţa Puisor, str Sabinelor, Sos. Panduri, .Şos.
Progresuĺui, str. Mihail Sebastian, str. Lacuĺ Plopului, Drumul Sărü, Drumui Sărü intersecţie cu
str. Eroina de Ia Jiu intersecţie cu str Gh. Marinescu, B-dul Ghencea intersecţie cu Cimitirul
Ghencea", vă comunicăm următoarele:

1. conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.632R/1648405 din
31.08.2018 emis de Primăria MuniciDiullli R"niirntj Îmflreună cu planurile anexă, Memoriu
tehnic, Aviz Primar Sector 5 - 3, Aviz Primar Sector 6 nr.
38461/23.10.2018, Clasarea notificărü ‚. .2018 emisă de Agenţia pentru
Protectia Mediului Bucuresti, Adresa A2iiisă de Primăria Sector 5 —
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Direcţia Administrarea Domeniului Public, Adresa i 2018 emisă de Primăria
Sector 6 — Administraţia Domeniului Public i Dezvoltare Urbană Sector 6, avize individuale
emise de administratorii reţelelor tehnico edilitare I stradale, plan de coordonare avizat de
administratorii reţelelor edilitare, imputernicire), Iucrările propuse constau În realizare
upgradare sistem de semaforizare i integrării acestuia în sistemul de management aI
traficului (BTMS) pentru 10 intersecţii, astfel:

• Calea 13 Septembrie X B-đul Libertăţii, se propun Iucrări de: montare automat
de dirijare circulaţie, montare semafoare de vehicule/tramvai/pietoni/Iămpi filatoare/prim
vehicul cu LED, montare camera video de supraveghere trafic (CCTV), montare dispozitive
acustice nevăzători i push-buton, montare de senzori inductivi în carosabil, montare stâlpi
cu console pentru fiecare sens de circulaţie, Iucrări de canalizaţie electrică pt modernizarea
instalaţie de semaforizare i conectare Ia BTMS prin fibra optică- aprox.558 m, realizare
insule cu rol de refugiu pietonal i de amplasare instalaţie de semaforizare, precum ş
realizare unei “insule verzi" În zona centrală, pe parcajul de “spaţfl interzise", Lucrările se vor
executa prin trotuar, carosabil sau spaţii verzi prin canalizaţii noi sau existente.

Din vizita efectuată pe teren în data de 14.05.2019 s-a constatat că spaţflle verzi
afectate în această zonă sunt platbanda de spaţiu verde cu Iăţimea de 6-7 m de Ia Iimita
trotuarului (spre carosabil) din B-dul Libertăţii nr. 10, scuarul central existent în zona mediană
din Calea 13 Septembrie (gazon +arbori plantaţi) ş platbanda cu gazon existentă în trotuarul
din B-dul Libertăţii — Ia Iimita spre carosabil (în dreptul Palatului Parlamentului);

• Calea 13 Septembrie x Str. Izvor (Piaţa Arsenalului), se propun Iucrări de:
montare semafoare de vehicule/tramvai/pietoni/Iămpi filatoare/prim vehicul cu LED, montare
camera video de supraveghere trafic (CCTV), montare dispozitive acustice nevăzători ş
push-buton, montare de senzori inductivi în carosabil, montare stâlpi cu console pentru
fiecare sens de circulaţie, Iucrări de canalizaţie electrică pt modernizarea instalaţie de
semaforizare i conectare Ia BTMS prin fibra optică- aprox.310 m, mărirea insulei centrale.
Lucrările de montare a canalizaţiei electrice ş a fibrei optice se vor executa prin trotuar,
carosabil ş spaţii verzi, prin canalizaţie existentă sau nou propusă.

Din vizita efectuată pe teren in data de 14.05.2019 s-a constatat că spaţiile verzi
afectate în această zonă sunt scuarul existent în zona mediană din Calea 13 Septembrie
(gazon ÷arbori plantaţi) ş scuarul existent în zona mediană din str. Izvor (adiacentă
intersecţiei), scuarul din dreptul Hotelului Mariott. ln proximitatea Iucrărilor care se vor realiza
în trotuarul din str, Ion Popescu Gopo există aliniament stradal cu arbori plantaţi;

• Calea 13 Septembrie x Str. Sabinelor, se propun lucrări de: semaforizarea
trecerü de pietoni existentă, montare automat de dirijare a circulaţiei ADC compatibil BTMS,
montare semafoare de vehicule/tramvaie/pietoni/Iămpi filatoare/prim vehicul cu LED, montare
dispozitive acustice nevăzători i push-buton, montare de senzori detectare vehicul, montare
stâlpi cu console pentru fiecare sens de circulaţie, Iucrări de canalizaţie electrică pt
modernizarea instalaţie de semaforizare i conectare Ia BTMS prin fibra optică- aprox.87 m.
Lucrările de montare a canalizaţiei electrice i a fibrei optice se vor executa prin trotuar,
carosabil i spaţii verzi, prin canalizaţie existentă sau nou propusă.

Din vizita efectuată pe teren în data de 14.05.2019 s-a constatat că Iucrările aferente
canalizaţiei propuse se vor realiza pe spaţiul verde cu arbori plantaţi din zona mediană a
carosabilului din Calea 13 Septembrie, în dreptul str. Sabinelor.

• Calea 13 Septembrie x os. Panduri, se propun Iucrări de: montare semafoare
de prim vehicul pe stâlpii de bază, montaje dispozitive acustice nevăzători, se vor reface
senzori inductivi nefuncţionali, se vor completa cu console i semafoare vehicule, acolo unde
nu există, Iucrări de canalizaţie electrică pt modernizarea instalaţie de semaforizare ş
conectare Ia BTMS prin fibra optică- aprox.191 m. Lucrările de montare a canalizaţiei
electrice i a fibrei optice se vor executa prin trotuar, carosabil ş spaţii verzi, prin canalizaţie
existentă sau nou propusă.

Din vizita efectuată pe teren în data de 14.05.2019 s-a constatat că Iucrările se vor
executa prin spaţiile verzi plantate cu gazon din scuarurile adiacente intersecţiei, fără
afectare arbori/arbutiIor existenţi.

• Calea 13 Septembrie x os. Progresului, se propun Iucrări de: montare
semafoare de prim vehicul pe stâlph de bază, montaje dispozitive acustice nevăzători, se vor
reface senzorH pentru detecţia autovehiculelor, se vor realiza lucrări de montare a cablurilor
electrice de alimentarea echipamentelor i de montare a cablurilor de fibră optică pt
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racordarea echipamentelor Ia BTMS, Se vor utiliza canalizaţie existentă sau nou propusă de
aprox. 18 m.

Din vizita efectuată pe teren în data de 14.05.2019 s-a constatat că Iucrările se vor
prin carosabil i trotuar, fără atectarea arborilor plantaţi în aliniamentul stradal existent in
trotuarul din Calea 13 Septembrie.

Calea 13 Septembrie x Str. Mihaii Sebastian, se propun Jucrări de: montare
semafoare de prim vehicul pe stâlpii de bază, montaje dispozitive acustice nevăzători i push
buton, dotarea intersecUei cu senzori pentru detecUa vehiculelor, completare console acoio
unde nu există, montare camere video pt supraveghere trafic (CCTV), se propune mărirea
refugiului pietonai dinspre str. M. Sebastian (în dreptul Bisericii), se vor realiza Iucrări de
canalizatie electrică pentru alimentare echipamente i conectare Ia RTMS prin fibră optică.

Din vizita efectuată pe teren în data de 14.05.2019 s-a constatat că Iucrările se vor
executa prin trotuar/carosabil/spaţfl verzi. Canalizaţia de fibră optică propusă va străbate
scuarul central din str. M.Sebastian (lOOm), fără afectarea arborilor plantaţi în acest. Traseui
propus pentru montarea fibrei optice se va reaiiza prin trotuarul din str. M. Sebastian, prin
scuarui central din dreptul Magazinului Prosper; prin trotuarele (nr. potaIe pare i impare)
din Calea 13 Septembrie —fără afectarea platbandei de spaţiu verde i a arborilor existenţi în
aceasta, lăţimea trotuarului ĺiind de 6 m.

Calea 13 Septembrie x Str. Lacul Plopului (zona Liceului tefan Odobleja), se
propun Iucrări de: semaforizare trecere de pietoni, montare automat de dirijare a circulaţiei
(ADC) compatibil BTMS, montare semafoare de vehicuie/tramvaie/pietoni/iămpi fiiatoare/prim
vehicui cu LED, montare dispozitive acustice nevăzători ş push-buton, dotarea intersecţiei cu
senzori pentru detecUa vehiculelor, montare stătpí cu console pentru fiecare sens de
circulaţie, realizare montare cabluri electrice i cabluri fibră optică prin canalizaţia propusă
prin trotuar (130m) sau carosabil i spaţii verzi.

Din vizita efectuată pe teren în data de 14.05.2019 s-a constatat că iucrările se vor
executa prin trotuar fără afectarea aliniarnentului stradai existent, iar canalizaţia electrică prin
subtraversare, prin foraj orizontal dirijat, In această zonă există ine de tramvai inierbate.

• Calea 13 Septembrie x Drumul Sării, se propun Iucrări de: montare semafoare de
prim vehřcul pe stâlpií de bază, montaje dispozitive acustice, dotarea íntersecţiei cu sen2ori
pentru detecţia vehiculeior, montare camere video pt supraveghere trafic (CCTV)I montarea
cablurilor electrice de alimentare echipamente de semaforizare prin canalizaţii proiectate,
precum ş canalizaţie de montare fibră optică, pe o Iungime de 430m.

Din vizita efectuată pe teren în data de 14.05.2019 s-a constatat că iucrările de
montare cabluri electrice prin carosabil sau trotuar, iar Iucrările de montare fibră optică se vor
realiza prin trotuare, fără afectarea vegetaţiei i arborilor din aliniamentele stradale.

• Drumul Sării x Str. Eroina de Ia Jiu x Str. C.tin Marinescu, se propun Iucrări de:
montare automat de dirijare a circulaţiei (ADC), montare semafoare de prim vehicul pe stâlpfl
de bază, montare dispozitive acustice, dotarea intersecţiei cu senzori pentru detecţia
vehiculelor, montare camere video pt supraveghere trafic (CCTV), montare stâlpi cu console
pentru fiecare sens de circulaţie, realizare montare cabluri electrice pentru alimentare
echipamente semaforizare, precum I racordarea echipamentelor ia BTMS prín cabluri
optice, canalizaţii in Iungime de 398 m.

Din vizita efectuată pe teren în data de 14.05.2019 s-a constatat că lucrările de
montare cabiuri eiectrice i fibra optică se vor realiza prin trotuarele din Drumui Sării, fără
afectarea arbDrilor din aliniamentului stradal, prin trotuarul din str. Nabucuiui fără afectarea
arborilor existenţi in aliniament, prin spaţiul verde existent Ia intersecţia Str. Drumul Sării cu
str C.tin Marinescu fără afectarea arborilor existenţi în acesta, prin trotuarul din str. C.tin
Marinescu fără afectarea arborilor din aliniamentul stradal.

• B-dul Ghencea x Acces Cimitirui Ghencea, se propun Iucrări de: montare
automat de dirijare a circulaţiei (ADC), dotarea intersecţiei cu senzori pentru detecţia
vehiculelor, montare camere video pt supraveghere trafic (CCTV), montare dispozitive
acustice, realizare montare cabiuri electrice pentru alimentare echipamente semaforizare,
precum ş racordarea echipamentelor Ia BTMS prin cabiuri optice, canalizaţii in Iungime de
305

Din vizita efectuată pe teren în data de 14.05.2019 s-a constatat că lucrările de
montare cabluri electrice I fibra optică se vor realiza prin trotuarele din B-dul Ghencea fără
afectarea arborilor existentti în atiniamentul stradai.,=
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Tn 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 execuţiei Iucrării
menţionate.

in execuţia Iucrărilor se vor respecta următoarele condiţii:
- Execuţia Iucrării se va face numai în prezenţa unui reprezentant aI Direcţiei đe

Mediu din cadrui Primăriei Municipiului Bucureşti, având obligaţia anunţării direcţiei
noastre cu5 zile înainte de începerea lucrării, Ia tei. 0211305.55.00, interior 4108.

- In proximitatea arborilor/arbustilor existenţi in spaţiile verzi traversate de traseul
conductelor de gaze propuse - mentionate mai sus, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemui radicuiar
aI materialului dendrologic.

- in timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manuał) Ia ceI puţin 1 m — 1$ m
faţă de arbori/arbuşti, conform SR 8591/1997 ReteIe edilitare subterane. Conditii de
ampĺasare.

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământuiui sau altor materiale în
jurul arborilor sau rănire&ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

In cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic poate
fi pus în pericol de prăbusire prin dezrădăcinare, situaţie in care nu suntem răspunzători de
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic, Dacă Ia verificările
ulterioare (12 Iuni de ia finalizarea Iucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului
dendrologic aflat pe traseui Iucrării, aveţi obligaţia inlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea
contravalorH eventualelor prejudicfl produse prin prăbuşirea acestora.

- Este interzisă diminuarea suprafeţei de spaţiu verde (prin betonarea platbandei, a
alveoleior din aliniamentul stradal, etc).

ln baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare, iar la
finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială, replantarea gazonului
acolo unde eI există.

Prezentui aviz este emis in baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de
Urbanism

- din 31.08.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti
împreună cu planurile anexá i în baza planului de coordonare avizat de administratorii
reţelelor tehnico-edilitare i stradale.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei Iucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul Iucrärii sunt răspunzători de execuţia Iucrărilor i de
respectarea conditńlor din prezentul aviz.

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-Mariana POPA
_JJĄ Jflvv

Intocmit,

(( Ç9 o et Serviciu Avize i Acorduri
\\) 33Jţa 5 Daniela VOINESCU
\\‘o

Red:D.V./ 4exJl 5.052019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
htlp1/w.pmbroľinstitutii/primaria/direciii/directia mediu/avize arbod in consultare/avize arbori in consuItare.nh
po data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

2 1. MM tfl
Către : SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA - prin — solicită ridicarea
exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - 8-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Relocare stâlp .şi reţea electrică existente în imobflul situat pe
str. Ghiozdanului nr, în vederea eliberărü amplasamentului, relocarea se va ĺace pe
domeniul public intr. Catedrei, sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., inregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1700723/22.01.2019 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr. 436/23.01.2019, completată cu documentaţia înregistrată Ia P.M.B. cu
nr. 1723992/01.04.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2554/02.04.2019, prin care solicitaţi avizul
de specialitate privind executarea Iucrării: “Relocare stâlp i reţea electrică existente În imobflul
situat pe str Ghiozdanului nr 11 - 13 în vederea eliberărä amplasamentului, relocarea se va face
pe domeniuĺ public intr. Catedre sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificărü
nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile
individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren in data de 22.04.2019, s-a constatat că
Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 3,5m, astfel:

• din domeniul privat se reamplasează în domeniul public stâlpul LEA JT tip sc iüűos
pe Intrarea Catedrei, în dreptul imobilului nr. 11-13 din str. Ghiozdanului, viz-a-viz de
stâlpul ce se reamplasează.

• reţeaua electrică existentă se va poza îngropat de Ia stâlpul existent Ia Iimita din
partea stângă a imobilului nr. 11-13 din str. Ghiozdanului, până Ia noul stâlp.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizării dosarului, în conformitate cu 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării
revizuirii acestuia inainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

ĐIRECTOR EXECUTIV, Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Simona-Mariana POP Daniela VOINESCU

---- Intocmit

Red:P.Rj3ex.-09.05.2019
-

I2J aviz'1oÇřRQsţLe site-uI PMB
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PRIMĂRIA MUNIGPIULUI BUCUREŞ11 ropianio2O19eu
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 772, 2399 /1705457,1722117 UfjAŁ.Z3Z9

CĂTRE,

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

Q ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucuresti

Referitor Ia íucrarea: “Branament energie electrică pentru imobilui situat pe str.
Neajiovuiui ‚ sector 1, Bucuresti"

Ca urmare a cererii depuse Doamna prin
cerere înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1705457/05.02.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.772106.02.2019, completată cu documentaţia inregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1722117/26.03.2019
i Ia D.M. cu nr. 2399/27.03.2019, cerere prin care se solicită emiterea avizului de specialitate
privind executarea Iucrării: “Bransament energie electrică pentru imobilul situat pe str.
Neajlovului nr. sector 1", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din
21.01.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti impreună cu planul anexă, Memoriu tehnic,
Contract de vánzare aut. cu nr. ‚ Aviz tehnic de racordare
nr. I Fia de soluţie nr, emise de E-distribuţie
Muntenia, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1,
Aviz Primar Sector 1 Bucuresti, Clasarea notificărH nr, emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bucuresti, avizele individuale emise de administratorii reţelelor tehnico
edilitare, plan de încadrare în zonă, împuternicire) Iucrarea constă in:

- realizare bransament electric nou, subteran a unui cablu electric de joasă tensiune,
3x10+6C, cu Iungimea de 15m, din Linia Electrică Aeriană — LEA, existentă pe stâlpul din
trotuarul nr, pare din str. Neajlovului, subtraversare carosabil str. Neajlovului, până în dreptul
imobilului alimentat, Ia BMPT ce va fi montat Ia Iimita de proprietate a acestuia, cu acces din
domeniul public. Cablurile electrice vor fi pozate în pământ, în profile existente, în trotuar, în
domeniul public, Ia adâncimea de 0,8 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 24.04.2019 s-a constatat că în
trotuarul din dreptul imobilului cu str. Neajlovului există aliniament stradal sub formă de
platbandă inierbată. De asemenea, în trotuawl din dreptul imobilului cu în proximitatea
Iucrărilor, există platbandă fără vegetaţie.

In 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 execuţiei Iucrării menţionate.
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- Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de
toaletare, iar Ia finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

- Este interzisă reducerea suprafeţei de spaţiu verde prin micorare dimensiunilor
platbandei din proximitatea traseului sau prin betonarea acesteia.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de
Urbanism nr emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu
planul anexă - vizat spre neschimbare. Avizul este valabil numai în prezenţa avizului emis de
Ministerul Culturfl i identităţii Naţionale pentru efectuarea acesti lucrări.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de realizarea lucrărilor
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, Iit. b)

din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţHlor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Întocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

1 & MAŁ 2)19
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

CĂTRE,
E-DISTRIBUŢIE MUNÎENIA S.A.
prin
S.C. ELECTROCONS PROIECT S.R.L.

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 2
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
os. Electronicii, nr.44, sector 2, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: ‘Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str.
Frederic Chopin ‚ sector 2, Bucureştf'

Ca urmare a cererii depuse E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. prin S.C.
ELECTROCONS PROIECT S.R.L., cerere inregistrată Ia P.M.B. cu nr.1721675/25.03.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.2286/26.03.2019, cerere prin care se solicită emiterea avizului de
specialitate privind executarea Iucrării: “Aĺimentare cu energie electricä a imobilului situat pe str.
Frederic Chopin nr.308 ‚ sector 2", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din
20.12.2018 emts de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu
justificativ, Contract de vânzare aut. cu nr. ‚ Fisa de soluţie
nr, emise de E-distribuţie Muntenia, Aviz nr. emis de
Administraţia Domeniului Public Sectorului 2, Clasarea notificării nr emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucuresti, avize individuale emise de administratorii reţelelor
tehnico-edilitare, plan de incadrare în zonă, împuternicire) Iucrarea constă în

- realizare branament electric nou prin pozarea subterană a unui cablu electric
trifazat cu Iungimea de 36 m, din CD-cutia de distribuţie existentă în trotuarul aferent nr, pare din
strada Ceaikovski Ia intersecţia cu str. Frederic Chopin. Traseul canalizaţiei electrice propuse va
continua prin trotuarul nr pare din str. Ceaikovski, apoi prin trotuarul nr. impare din str. Frederic
Chopin, va traversa carosabilul din str. Frederic Chopin în dreptul imobilului cu nr. 30B din
această stradă, la firida de distribuţie, contorizare i protecţie ce va fi amplasată Ia Iimita de
proprietate stânga a imobilului alimentat. Cablurile electrice vor fi pozate în pământ, în anţ
deschis executat manual, Nu se va depozita pământ în jurul arborilor.

2. Urmare a verificărü efectuate pe teren în data de 24.04.2019 s-a constatat că în
proximitatea traseului canalizaţiei electrice există gard viu1 Ia Iimita trotuarului spre spaţiile verzi
aferente blocurilor de Iocuinţe din str Frederic Chopin.

In 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 execuţiei Iucrării menţionate.

Iż I iI
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- Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de
toaletare, iar Ia finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor speciticate în Certificatul de
Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu
planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrărH ulterior emiterii acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitărü revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării sunt răspunzători de realizarea Iucrărilor i
de respectarea condiţiulor din prezentul aviz.

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,

Sirnona-Çl riana POPA

flIOj

‚ ‘-‘ia

iw äng

Întocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

1ĺ

Red:D.V./ SexJl3.05.201 9 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
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pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 pppna29).u
DIRECŢIA DE MEDIU

CĂTRE,
S.C. ELTEO CONSTRUCT S.R.L.
Strada Voroneţ nr. 12, bloc D7, sc. 1, et.4,ap. 12, sector 3, Bucure.şti

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Foligraf iei nr.4, sector 1, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: “Branament de apă potabflă $ racord canal pentru imobilul
dîn str. Mihai Viteazul sector 1"

Ca urmare a cererii depuse de S.C. ELTEO CONSTRUCT S.R.L. înregistrată Ia
P.M.B. cu nr.1721873/25.03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr2291/26.03.2019, prin
care se solicită emiterea avizului privind executarea Iucrării: “ Branament de apă
potabflă i racord canal pentru imobilul din str Mihai Viteazul nr ‚ sector 1", vă
comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.
emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Aviz

tehnic definitiv nr. ‚ Memoriu justificativ, Aviz nr.
emis de Administraţia Domeniul Public Sector 1, Clasarea notificărfl nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, avize individuale emise de
deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), Iucrarea constă în

• realizare branament de apă potabilă din polietilenă cu Dn 30 mm
Iungimea de 6 m, care se va Iega Ia conducta de apă De 125x63 mm PEHD existentă în
carosabilul din str. Mihai Viteazul. Traseul branamentuIui propus va traversa carosabilul
i trotuarul în dreptul imobilului alimentat, până Ia căminul de branament ce se va
amplasa în proprietate, la max. 2 m de Iimita de proprietate a acesteia. Pozarea
subterană a conductei de branament propuse se va realiza Ia adâncimea de 0,9 m - 1,10
m.

• realizare racord de canalizare din PVC 160x4,7 mm SN8 cu Iungimea de
1 Om, cu Iegare în reţeaua publică de canalizare existentă (De 315 mm) în carosabilul din
str. Mihai Viteazul. Căminul de racord va fi amplasat în incinta imobilului, Ia distanta de
max.2m de Iimita de proprietate.

2. Urmare a verificărfl efectuate pe teren în data de 24.04.2019 s-a constatat în
trotuarul din dreptul proprietăţii există o alveolă cu un arbore (specia Platan) — puiet, Ia
7m de Iimita de proprietate din partea stângă a există o alveolă cu un tei având diametrul
8 cm i h=7 m.

I4&%

Nr. 2291 117218731 2.t.tiA[ 2O

Rd Rpninn Fliçnhntn nr 47 rM ryçtI ÜSCnII çnninr Riin,irpçti Rnmnn



În urma analizărfl documentaţiei depuse si a verificărilor pe 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 condiţionat
execuţiei Iucrării menţionate.

In execuţia Iucrării se vor respecta următoarele condiţii:
- In proximitatea arborilor existenţi în spaţiul verde traversat de traseul

branamentuIui, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată
condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI materialului
dendrologic.

- In timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia ceI puţin 1 m — 1,5
m faţă de arbori/arbuşti, conform SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane, Condiţii de
ampĺasare.

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pămăntului sau altor
materiale in jurul arborilor sau rănire&ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din
dotare.

Dacă Ia verificările ulterioare (12 Iuni de Ia finalizarea Iucrărfl) 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.

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de
toaletare, iar Ia finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerU terenului Ia starea iniţială.

- Este interzisă reducerea spaţiul verde prin reducerea dimensiunilor
alveolelor existente în trotuar.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul
de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti
împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul IucrărU ulterior emiterii acestui aviz,
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrării.

Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz va fi sancţionată conform arL4,
Iit. b) din Anexa nr 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie
a spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an đe la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mriana P'

Întocmit
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOI ESCU

Red;D.V.J 3exJl 0052019 - prezentul aviz a fosl postat pe site-uI PMB

htlp://w.pmb.ro/institutii/pdmari&direçţii/directía mediWavize arboń n consultare/avize arbori in consultarephp

pe data de
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CĂTRE,

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 2
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
os. Electronicii, nr.44, sector 2, Bucuresti

Referitor Ia lucrarea: ‘Bransament energie electrică pentru imobilul situat pe str.
Arh. Alexandru Săvulescu sector 2, Bucuresti"

Ca urmare a cererii depuse Domnul ‚ cerere
înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1722744/27.03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.2426/28.03.2019,
cerere prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrării:
“Bran.şament energie electrică pentru imobilui situat pe str. Arh. Alexandru Săvuĺescu
sector 2': vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din
21 .01 .2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti impreună cu planul anexă, Memoriu tehnic,
Contract de vânzare-cumpărare aut. cu nr. Aviz tehnic de racordare
nr. i Fia de soluţie nr, emise de E-distribuţie
Muntenia, Aviz nr. emis de Primăria Sectorului 2, Clasarea notificării
nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucuresti, plan de încadrare în
zonă, împuternicire) Iucrarea constă în

- realizare bransament electric nou prin pozarea subterană a unui cablu electric
trifazat cu Iungimea de 33 m, din Linia Electrică Aeriană — LEA existentă pe stâlpul din trotuarul
str. Arh. Alexandru Săvulescu, în dreptul imobilului cu va continua prin trotuarul nr.
potaIe impare din aceeai stradă, va subtraversa carosabilul str. Arh.Alexandru Săvulescu în
dreptul imobilului alimentat, în apropierea Iimitei de proprietate dreapta, Ia BMPT- blocul de
măsură i protecţie ce se va amplasa în incinta proprietăţii, Ia Iimita de proprietate- in decupajul
gardului. Lungimea traseului canalizaţiei propuse pe domeniul public va fi de 20m, cablurile
electrice vor fi pozate în pământ, în profile existente, Ia adâncimea de 0,8 m, în sanţ deschis.

2. Urmare a verificărü efectuate pe teren în data de 24.04.2019 s-a constatat că în
trotuarul din dreptul imobilului cu nr ‚ str. Arh. Alexandru Săvuleścu există un ex. Tilia sp.
plantat în alveolă.

De asemenea în trotuarul nr. impare din aceeai stradă există aliniament stradal format
din arbori plantaţi în alveole.

In urma analizărü documentaţiei depuse i a verificărilor din teren, în conformitate cu
H.C.G.M.B. nr.30412009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţHlor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei Iucrării
menţionate.

Nr.2426 !

Bd. Reqina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013. sedor5. BucuresU. România I,ai



In timpul execuţiei Iucrărilor se vor respecta următoarele condiţü:
- In proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o

tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului
dendrologic.

- In timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia ceI puţin 1 m — 1,5 m faţă
de arbori/arbuşti, conform SR 8591/1997 Reţele edŕlitare subterane. Condiţü de amplasare.

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în
jurul arborilor sau rănire&ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

In cazul în care nu sunt respectate condiţíile menţionate, nu suntem răspunzători de
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic, Dacă la verificările
ulterioare (12 Iuni de Ia finalizarea Iucrărfl) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului
dendrologic aflat pe traseul Iucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi supodarea
contravalorH eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

- Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de
toaletare, iar Ia finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

- Este interzisă reducerea suprafeţei de spaţiu verde prin micorarea dimensiunii
alveolelor din proximitatea traseului sau prin betonarea acestora

Prezentul aviz este emis În baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti Împreună cu
planul anexă - vizat spre neschimbare. Avizul este valabil numai în prezenţa avizului emis de
Ministerul Culturii i Identităţii Naţionale pentru efectuarea acesti Iucrări.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitărH revizuirH acestuia înainte de începerea execuţiei IucrărH.

Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării sunt răspunzători de realizarea Iucrărilor.
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 spaţülor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mar a POPA

Întocmit
ef Serviciu Avize ęi Acorduri

Daniela VOIN CU

1 & MAI. 2019

Red:D.v../ 3ex./1 3.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
hUp://www.mbroľinstitutii/phmari&directii/directia medju/avjze arbori in consultare/avize arbori in consultare.php
pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU
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Către : SC AVI PROD GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura
PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobflul situat pe str Duioiei
nr sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1723557/29.03.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 2503/01.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobflul situat pe str Duioiei
nr 13, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile

individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 19.04.2019, s-a constatat că
Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 5m, astfel:

• din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Duioiei, perpendicular, până Ia
aproximativ 3,5m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii.

• fără afectarea arborilor existenţi în platbandă, în vecinătatea traseului Iucrării.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor de 1 m—1 .5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic, În timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

ĺn 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, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis in baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

ia
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Având in vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat aI
execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea

platbandelor/pastilelorĺalveolelor.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, arL4, Iit.b.

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,
Simona-MpfíáhďPÖPĄ

Şef Se,viciu Avize şí Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
EoxaaPARASCA

14 MA:. zoíg

Red:P.R.i3ex.-0905.2019 - prezentul aviz a fost postat pe sile-uI PMB
pe daia de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECTIA DE MEDIU
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Nr. 2504117235621 21. W. ZW%

Către SC A VI PROD GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura
PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligraűei nr. 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobflul situat pe str. Mihai
Viteazul nr. ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1723562/29.03.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 2504/01.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobUul situat pe str. Mihai
Viteazul nr 84 A, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile

individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 19.04.2019, s-a constatat că
Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de llm, astfel:

• din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Mihai Viteazul, perpendicular,
până Ia aproximativ 0,5m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există o alveolă cu gard viu.
Tn urma analizării dosarului, în conformitate cu 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea

L platbandelor/pastilelorlalveolelor.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTI}71 Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Simona-Mariana A Daniela VOINESCUţjs

î1cmu:
aPASCA

Red:P.R./3ex.-09.052019 - prezentul aviz a fost postai pe ste-ul PMB ř
pe đata de V.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU
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Către : SC AVI PROD GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura
PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicë nr. 44, sector 2

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str Petre
Ispir nr. ‚ sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1723589/29.03.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 2509/01.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str Petre Ispir
nr 13 A, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a
planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor
de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma
verificării efectuate pe teren în data de 19.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa
subteran, pe o Iungime de 3m, astfel:

• din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Petre Ispir, perpendicular, până
Ia aproximativ 0,5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem
cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
— solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La flnalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

Şef SeMciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:

‚1.

Nr. 2509/17235891

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Ma OPA

ĺtsTI
. 6.—

Red:P.RJ3ex.-0905.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU
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Către SC AVI PROD GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura
PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicü nr. 44, sector 2

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobfluĺ situat pe str. Oituz
nr. ‚ sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1723580129.03.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 2510/01.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de gaze naturaĺe pentru imobUul situat pe str. Oituz nr. 32,
sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. a planurilor
anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia
pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele
edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării
efectuate pe teren în data de 19.04.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa
subteran, pe o Iungime de 5m, asťel:

din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Oituz, perpendicular, până la
aproximativ 0,5m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizării dosarului, în conformitate cu 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obiigaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

!ntocmit:
xanaPARASCA

Red:P.RJ3ex.-09,05,2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
• pe data de

Nr. 2510117235801

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-MarjanaPOPA

Bd. Reqina Elisabeta nr 47. postal 050013. sector 5. Buairesţ Romănia Iđ%ji
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU
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2 i MAI. 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura
PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electmnicű nr. 44, sector 2

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobUul situat pe
str Agńcultori nr ‚ sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1723585/29.03.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 2511/01.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de gaze naturaĺe pentru imobflul situat pe str Agricultori
nr. 6, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a
planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor
de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma
verificării efectuate pe teren în data de 19.04.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa
subteran, pe o Iungime de 5m, astĺel:

• din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Agricultori, perpendicular,
până Ia aproximativ 0,5m faţă de Iimita din pađea stângă a proprietăţii.

• în vecinătatea traseului Iucrării nu există arbori plantaţi în aliniament.
În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem
cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
jPARASCA

ştflĄ

Nr. 2511117235851

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-MariapaOĘ'A

*

Red:P.RJ3ex.-09,05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB V
pe data đe

Bd. Reoina Elisabeta nr 47. cod wstal 050013. sedor 5. BuwresU. România
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PR]MĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞfl çrncpp2O39çu
DIRECŢIA DE MEDIU

2 t MAI. 209

Către : SC AVI PROD GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura
PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicü nr 44, sector 2

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobUul situat pe str Bujorul
AIb nr ‚ sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1723970/01.042019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 2550/02.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobflul situat pe str. Bujorul AIb
nr 93, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a
planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notiflcării nr, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor
de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma
veriflcării efectuate pe teren în data de 19.04.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa
subteran, pe o lungime de 9m, astfel:

din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Bujorul AIb, perpendicular,
până la aproximativ 4,5m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizării dosarului, în conformitate cu 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.
DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Maria a POPA

tt
Ređ:PR./3ex.-0905.2019 - prezentul aviz a fost postat pe sile-uI PMB

pe data de
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Nr. 2550117239701

ŞefSen'iciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
E3paPARASCA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDJU

L . Miu. 11.;
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Către : SC A VJ PROD GRUP SRL — soiicită
PMB

ridicarea exemplarului de Ia registratura

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Eĺectronicü nr. 44, sector 2

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze
Agregatelor nr. ‚ sector 2, Bucureşti

naturale pentru imobilui situat pe intrarea

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Đaniela VOINESCU

Întocmit
—E9fASCA

4
tn I

Nr. 2551117239611

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B, cu nr 1723961/01.04.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 2551/02.04.2019, prin care solicitaţi avizui de specia]itate privind
executarea Iucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe Intrarea
Agregatelor nr. 24, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile

individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 19.04.2019, s-a constatat că
Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 3m, astfei:

din conducta existentă, subteran, în carosabilul IntrărU Agregatelor, perpendicular,
până Ia aproximativ 5m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizării dosarului, În conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţUior verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem
cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiteriL
DJRECTOR EXECUTJV,
Simona-Maria PA

Red:P.R./3ex.-09.05.2019 - prezentul aviz a fast postat pe síte-ut PMB

pe data de

Bd. Regina Etisabeta nr 47, cod poştal O513, sedor 5, Bucureş. Rnăn



0
0

0
0



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

21. MAI 7.1ií

Către : SC AVI PROD GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura
PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicünr. 44, sector2

Referitor Ia ĺucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobflul situat pe str erban
Gheorghe nr. ‚ sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1723964/01.04.2019 şi la
Direcţia de Mediu cu nr. 2552/02.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. erban
Gheorghe nr. 87-89, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile

individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă
comunicăm că, în urma verificărU efectuate pe teren în data de 19.04.2019, s-a constatat că
Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 4m, astfel:

din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Serban Gheorghe,
perpendicular, până Ia aproximativ 4m faţă de Iimita din partea stángă a
proprietăţfl.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
ln urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 vă facem
cunoscut avizul łavorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicităńi revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

Q La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.
DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-MariaęqĘ'QĘA

Red:RR./3ex.-09.05.201 D . prezentul aviz a iost postat pe site-uI PMB

pe data de

Nr. 2552117239641
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Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit
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PR]MĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

romanía2Ol9.eu
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21 MAŁ 2919

Către : SC APA NOVA SA
Str Tunad nr. 60 A, clădirea Stefan ceI Mare, eL 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: Administraţia străziior - Str Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1
ADP Sector 2 - Şos. Electronicü nr. 44, sector 2

Referitor Ia Iucrarea: Înlocuirea reţelei pubice de canalizare pe str Timpului, sector Z
Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1724330102.04.2019 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr. 2620/03.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea
Iucrării:,, Înlocuirea reţelei pubice de canalizare pe str Timpuiu sector 2", conform
documentaţiei depuse (C.U. nr. a planurilor anexate şi
Memoriuiui tehnic, Clasarea Notificărfl nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia
Mediului Bucureşti, PIan de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale
deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2, avizul Ministerului Culturii
nr. )‘ vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de
22.04.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 210m(Iungimea
conductei) + 60m(Iungimea conductelor pentru racordurilor i gurilor de scurgere), astfel:

• in carosabilul str. Timpului, pe aceIai traseu cu ceI existent, tronsonul cuprins între
str. Traian ş str. Popa Nan, cu subtraversarea str. Apusului.

• se avizează execuţia a 33 racorduri, 8 guri de scurgere i 5 cămine de inspecţie
canalizare.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
În urma analizărfl dosarului, în conformitate cu 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia soiicitării
revizuirü acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normeie de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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.

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
DanieIa VOINESCU

Întocmit:

E3oraARASCA
Red:P.R./4ex.-13.05.2019 prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB

• pe data de

Nr. 2620/1724330/

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-MariwtZOPA
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PR]MĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

21. MA[ 2919

Către SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA SA — prin dI. Belet Romeo — solicită ridicarea
exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşament electńc în vederea alimentărä cu energie electrică
imobflului situat pe str Gheorghe MissaÜ nr ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1724313/02.04.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 2622/03.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament electric în vederea alimentării cu energie electrică
imobflului situat pe str Gheorghe MissaU nr 105, sector 1, conform documentaţiei depuse
(C.U. r ‘ din 12.02.2019, a planurilor anexate şi Memoriuiui tehnic,
Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureşti, Avizele/acordurile individuale aie deţinătoriior de reţele ediIitare, aviz de traseu
emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de
22.04.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 22m, astfel:

• din cablul existent în trotuarul nr. impare aI str. Gheorghe Missail, Ia aproximativ
Iimita din partea stângă a imobilului nr. 103 din str. Gheoghe Missail, continuă ptin
trotuarul str. Gheorghe Missail, până Ia aproximativ lm faţă de Iimita din partea
stângă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
În urma analizărfl dosarului, în conformitate cu 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrăriior aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau
toaietare.

Prezentul aviz are termen đe valabilitate 1 an đe Ia data emiterii.
DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA Şef Serviciu Avize şi Acorduri

Daniela VOINESCU

ţ ‘3u Intocmit:

‘ ‘j EPPARASCA

Red:P.R./3ex.-13.05.2019 - a fost postat pe site-uI PMB
pe data de

Nr. 2622/1724313/

Bd. Reqina Elísabeta nr 47. d poştal O51 3. sedor 5. BucureşU. Románia





PRIMĂRJA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

21. MA). 2O'9

Către : SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SA
B-dul Mărăeti nr. 28, sector 4

Spre ştiinţă: P54 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control -

Servicii Spaţii Verzi - B-dul Metaĺurgiei nr. 12-18, Grand Arena, eL 1, sector 4

Referitor Ia Iucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturaie i branamente pe
Aleea Tomesti si pe proprietatea particulară . din Aleea Tometi, sector 4,
Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1724895104.04.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 2704/05.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucră rii: „Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe
Aleea Tometi şi pe proprietatea particulară cu nr. 1O A din Aleea Tometi, sector 4",
conform documentaţiei depuse (C.U. din 17.05.2018, a planurilor
anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia
pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis
de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de
22.04.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 136,5m,
astfel:

• din conducta existentă, subteran în parcarea din Aleea Tomesti, viz-a-viz de blocul 2
din Aleea Tomesti nr. 1, continuă prin parcarea din Aleea Tometi, apoi trece prin
cokul părculeţului, amenajatňngrădit, apoi pe proprietatea imobilului bransat, conform
pianurilor anexă Ia C.U, r din 17.05.2018.

• fără afectarea vegetaţiei existente în părculeţul din vecinătatea traseului Iucrării.
În timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane. Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptu) arbońlor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. În timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirealruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

Tn 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, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Nr. 2704117248951
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Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia flnalizarea

lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorfl

eventualelor prejudicU produse prin prăbuşirea acestora.
Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat aI

execuţiei Iucrărilor menţionate.
Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia

solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială,

inclusiv plantare iarbăIgazon.
Este interzisă reducerea suprafetelor de spaţiu verde prin betonarea

platbandelorlpastilelorlalveolelor, etc.
Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr. 30412009, privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe

teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.
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,
Simona-M 7q9I3PPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduń
DanIeIaVOIŤJESCU

Intocmit:
oxanaRASCA

14. MAL 2019

Red:P.R.ŕ3ex.-13.052019 - prezentul avz a fosĺ postat pe sŤte-uí PMB
- pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCURFŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

CĂTRE,
S.C. ENGIE ROMANIA S.A.
Bulevardul Mărăsesti nr.4-6, sector 4, Bucuresti
p ri n
S.C. ANTOPREST ACTIV S.R.L.
Strada Afluentului nr.10, sector 1, Bucureti

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucuresti

Obiectul iucrării: “Reabilitare reţea distribuţie gaze naturale strada Subcetate,
Brânarul, sector 1, cu conducte şi instalaţii de racordare MP din PEWO SDRI 1"

Referitor Ia cererea depusă de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C.
ANTOPHEST ACTIV S.R.L., înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1725726/05.04.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.2800/08.04.2019, prin care se solicită emiterea avizului
privind executarea IucrărH “Reabilitare reţea distribuţie gaze naturale strada
Subcetate, Brânarul, sector 1, cu conducte $ instalaţä de racordare MP din PE100
SDH11", vă comunicăm următoarele:

1. conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr,
din 16.04.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă,
Memoriu tehnic, Clasarea notificărfl - - .2018 emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bucuresti, Aviz de traseu .2019 emis de ADP 51,
Aviz de traseu .2018 emis de Administraţia Străzilor Bucuresti, plan
de coordonare avizat de administratorii reţelelor edilitare, plan de încadrare În zonă),
Iucrarea constă în:

• Reabiiitare reţea distribuţie gaze naturale pe str. Subcetate (între b-dul
Bucuretii Noi i str. Brânarul) i pe str. Brânarul (între str. Cireoaia i imobil cu nr.10
din str. Brânarul) prin înlocuirea conductelor de gaze existente din OL 4" pe aceste
străzi cu conducte din PE 100 SDR 11 Dn 9Omm, amplasate Ia 05 m de conductele
existente. Tot odată, se vor înlocui i un nr. de 64 de branamente cu Dn 32mm, 63
mm. Lungimea totală a conductelor de distribuţie gaze propuse va fi de 638 m, iar a
branamenteIor propuse va fi de 424 m.

• Conducta de distribuţie aze propusă pe str. Subcetate i str. Brânarul se
va cupla în conducta existentă în carosabilul din B-dul Bucuretii Noi (executată din
PE Dn lBOmm- cuplată în PC1), în conducta existentă in str. Ardealului (executată
din OL 4" — cuplată în PC2), Ia conducta existentă în str Subcetate (din OL 4" —

cuplată în PCS) i Ia conducta existentă în str Măicăneti (din OL 4" — cuplată în PC

Nr.28001 17257261 .1. SL iŞ
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4). Traseul conductelor de gaze şi a branamenteIor propuse spre a fi înlocuite va
respecta planul de situaţie coordonator. Conductele se vor monta îngropat în
carosabil, trotuar, respecctiv spaţiu verde aferent blocului A1 1 din str. Subcetate, cu
respectarea adâncimii de îngheţ.

2. la verificarea pe teren efectuată în data de 06.052019 s-a constatat că
- în trotuarul nr, pare i impare din strada Subcetate există arbori plantaţi în

alveole. De asemenea, există un tronson de conductă care străbate spaţiul verde din
faţa bloçului A1 1 din str. Subcetate.

In strada Brânarul există aliniament stradal sub formă de ptatbandă plantată
cu arbori/arbuti i plante perene.

In urma analizării documentaţiei depuse ş 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 condiţionat execuţiei Iucrării menţionate.

In execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii:
- Execuţia Iucrării se va face numai în prezenţa unui reprezentant aI

Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, având obligaţia
anunţărfl direcţiei noastre cu 5 zile înainte de începerea Iucrărfl, Ia tel. 0211305.55.00,
interior 4108.

- In proximitatea arborilor existenţi în trotuarele aferente str. D. Grecescu
traversate de traseul branamenteIor ce vor fi înlocuite - menţionate mai sus,
săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţUlor din
teren care să nu distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic.

- In timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia ceI puţin 1 m
— 1,5 m faţă de arbori/arbuşti, conform SR 8591/1997 Reţele ediütare subterane.
Condiţii de amplasare.

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor
materiale în jurul arbońlor sau rănire&ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din
dotare.

- Este interzisă reducerea suprafeţei alveolelor sau a platbandei aflate în
aliniarnentul stradal menţionat, prin betonare.

In cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul
dendrologic poate fi pus în pericol de prăbusire prin dezrădăcinare, situaţie în care nu
suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului
dendrologic, Dacă la verificările ulterioare (12 Iuni de la finalizarea lucrării) se
constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul Iucrărfl,
aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor
prejudicfl produse prin prăbuşirea acestora.

In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de toaletare, iar
Ia finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerfl terenului Ia starea iniţială, înclusiv
plantarea gazonului (acolo unde este cazul).

Dacă în timpul execuţiei Iucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea
sistemului radicular aI 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 (defrisare care va implica plantarea de material
dendrologic în compensarea celui defriat).

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în
Cedificatul de Urbanism nr.245R11609794 din 16.04.2018 emis de Primăria
Municipiului Bucureşti i în baza planului de coordonare avizat de administratorii
reţelelor tehnico-edilitare, Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior
emiterfl acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirfl înainte de începerea execuţiei
I u c ră ri i.
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Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării sunt răspunzători de execuţia
Iucrărilor i de respectare condiţiilor din prezentul aviz.

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 dc valabilitate 1 an de Ia đata emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Întocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 4ex./1 3.05.2019 - prezentul aviz a tost postat pe site-uI PMB
http://wwwimb.roíinstitutii/Drimariaidirectii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in
consultaraphp
pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞII omaiq2O19eu
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 3159117287551 Z l MM. 21J19

Către : SC GINICON SRL
Str. Modestiei nr. 62, sector 1

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Extindere reţea de distńbuţe a gazelor natural şi branşamente pe
str Horia Măcelańu nr ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1728755/16.042019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr 3159/17.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Extindere reea de distribuţie a gazelor natural şi branşamente pe
str Horia Măcelańu nr 21, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

cu prelungirea valabilităţii până Ia data de ‚ a
planurilor anexate), vă comunicăm că pentru prezentul C.U. nr. din
20.09.2017 cu Iungimea traseului de 22m, Direcţia de Mediu a emis avizul nr.
6011588319(11847/1578511 )/22.02.201 8.

Având în vedere că Iucarea se execută conform C.U. nr. din
astťel:

• din conducta existentă în dreptul imobilului cu nr, 18 din str. Horia Măcelariu, prin
trotuarul nr. impare, subtraversează str. Horia Măcelariu, până Ia Iimita din par[ea
dreaptă a prorpietăţii.

•fără afectarea materialului dendrologic situat în platbandă din vecinătatea traseului
IucrărU.
(n timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţeor minime faţă

de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor 5)? 8591/1997 Reţele edilitam
subterane. Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptui arborilor din vecinătatea traseului Iucrărfl, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. În timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământuiui sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

In cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată' în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular aI acestora1 defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia flnalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
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Iucrărü, veţi avea obligaţia înlocuirh exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat aI
execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare 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.
Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea

platbandeloripastilelorlalveolelor.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, IiŁb.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

lntocmit:
onaPARASCA

i k MM 2â9

RedP.Rflex.-09.052019 - prezenlu) aviz a fasl postat pe sile-uI PMB
• pe da(a de
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PRJMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

21. MM 2O1

Către : SC AVI PROD GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura
PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str Nuferüor
nr (fostă str Bujodlor n sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1730851/22.04.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 3408/23.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de gaze naturale pentru imobflul situat pe str Nuferflor
nr 79 (fostă str Bujońlor ‚ sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr

din 13.11.2018, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea
Notificării ;.02.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,
Avizele/acordurile inaividuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de
ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de
10.05.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 9m, asťel:

• din conducta existentă în drumul de pământ aI str. Nuferilor, perpendicular, până
Ia aproximativ lOm faţă de Iimita din par[ea dreaptă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
in urma analizării dosarului, în conformitate cu 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform ar[. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.
DIRECTOR EXECUTIV,
5imona-Maria a P Şef 5e,vicîu Avize şi Acorduri

Daniela VOINESCU

Întocmit:
Ę.anPARASCA

Red:P.R13ex.-1305.201 9 - prezentul aviz a fost postat pe sile-uI PMB 4,
pe data đe

I,atH
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 romanic2o]9.eu
DIRECŢIA DE MEDiU

CĂTRE,
S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.
Strada Ghiocei nr.1 1, sector 2, Bucuresti

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: “Branament de gaze naturale pe str. Bujorului sector
1, Bucureşti"

Ca urmare a cererii depuse de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., înregistrată Ia P.M.B. cu
nr.1730845/22.04.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.3409/23.04.2019, prin care se solicită
emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrării: “Bran.şament de gaze naturale str.
Bujoruluinr.20-24, sector 1", vă comunicăm următoarele;

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism
din 1311.2018 emis de Primăria Str.toruIui 1 Bucureşti împreună cu ptanul anexă, Certificat de
vânzare autentificată cu .2016, Memoriu tehnic, Aviz de traseu i .2019
emis de Consiliul Local Bucuresti Sector 1 — ADP S1, Clasarea notificării 2019
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucuresti, avizele individuale emise de
administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de incadrare În zonă) Iucrarea constă în

- realizare bransament de gaze naturale nou redusă presiune din PE 100 SDR 11, Dn
32mm, cu Iungimea de 4m (3m+lm riser) i a postului de reglare-măsurare aferent.
Bransamentut de gaze propus va fi racordat Ia conducta de gaze naturale Dn125 mm, existentă
În str. Nuferilor. Traseul de pozare a branamentuIui propus va fi realizat prin strada Nuferilor
(drum de pământ) până Ia postul de reglare-măsurare ce va fi montat in incinta imobilului
alimentat.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 09.05.2019 s-a constatat că pe
trotuarul aferent imobilului aiimentat, trotuar din str. Nuferilor nu există spaţiu verde sau
arborVarbuti afectaţi.

In urma analizării documentaţiei depuse i a verificărilor din teren, în conformitate cu
H.C.G.M.B. nr.304i2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul
Municipiuui Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrării menţionate.

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de toaletare,
iar Ia finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerü terenuiui Ia starea iniţială i refacerea
platbandei de spaţiu verde afectată de Iucrări..

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate in Certificatui de
Urbanism nr. 315/23TEIDD/B/35331 din 13.11.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti
împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare i este valabil numai în baza avizului emis de
Ministerul Culturfl ş Identităţii Naţionale privind execuţia acestei Iucrări.

Pentru orice modificare apărută in traseul Iucrării ulterior emiterh acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de inceperea execuţiei Iucrării.

Nr. 3409 11730845/ 2.t.JMI. 7J
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Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării sunt răspunzători de realizarea Iucrărilor i

de respectarea condiţiilor din prezentul aviz.
Nerespectarea celor menţionate in 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 teritoriu( Municipiului Bucureşti.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

Întocmit,
ef Serviciu Avize ęi Acorduri

Daniela VOINESCU

Red:D.Ví 3exulO.052019 - prezen!uI aviz a íost postat pe síte-W PMB

hUp://w.pmbrohnstitutii/primariaJdirectíi/directia mediwavize arbod in consultare/avize arboń in consultarephp

pe data de

1 4. MAI. 20í9

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-M; POPA

J
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PRIMĂRIA MUNICIflULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2Ül9.eu

Nr. 2654,2757,3291,897511724386,1725182,1729960,16598001 21. MAL ?P1

Către : SC PROMPT GAZ SRL — solicită ridicarea exemplaruluî de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Extindere reţea de distňbuţie a gazelor naturale i branamente pe
str Trompetului nr. ‚ sector 5, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1659800/12.09.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 8975/13.09.2018, completată cu documentaţia înregistrată Ia
P.M.B. cu nr. 1724386/02.04.2019, 1725182/04.04.2019, 1729960/18.04.2019 şi la Direcţia
de Mediu cu nr. 2654/03.04.2019, 2757/05.04.2019, 3291/19.04.2019, prin care solicitaţi
avizul de specialitate privind executarea Iucrării: “Extindere reţea de distribuţie a gazelor
naturale si bransamente pe str Trompetului nr. 12, sector 5", conform documentaţiei
depuse (C.U. nr. ‚ a planurilor anexate şi Memoriului tehnic,
Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureşti, PIan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia
Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 10.05.2019,
s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 23,5m, astfel:

• din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Trompetului Ia intersecţia cu
str. Lăstunului, continuă prin carosabílul str. Trompetului pe partea nr. impare, până
Ia aproximativ 2,5m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii.

• !ără afectarea arborilor existenţi în aliniament, din vecinătatea traseului Iucrării.
In timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane. Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se
« va executa manual sau utilizând o tehnologie adapta!ă condiţiilor din teren care să nu

distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor 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, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.
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PRMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECTIA DE MEDIU

Către SC E-DISTRIRUŢIE MUNTENIA SA - prin
ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB

__

J].4

— solicită

/5

Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control -

Servicii Spaţii Verzi - B-dulMetalurgieinr. 12-18, GrandArena, eL 1, sector4

Referitor Ia Iucrnrea: Branşament electric pentru alimentarea cu energie electrică a
imobilului situat pe str. Dumbră veni nr. ‚ sector 4, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1724998/04.04.2019 şi Ia Direcţia

Q de Mediu cu nr 2709/05.04.2019, completată cu documentaţia înregistrată Ia P.M.B. cu
nr. 1733605/07.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3829/08.05.2019, prin care solicitaţi avizul
de specialitate privind executarea Iucrării: Branşament electric pentru alimentarea cu energie
electrică a imobilului situat pe str. Dumbrăveni nr. 4, sector 4, conform documentaţiei depuse
(C.U. nr. a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea
Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti1
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL
sector 4), vă comunicăm că, în urma verif,cării efectuate pe teren în data de 10.05.2019, s-a
constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 40m, astfei:

• din DS4250 existent în trotuarul str. Dumbrăveni, în dreptul imobilului cu nr. 3,
continuă prin trotuarul nr. impare aI str. Dumbraveni, subtraversează
str. Dumbraveni, până Ia Iimita din partea dreaptă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele

de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiuiui Bucureşti, vă facem cunoscut avizul
favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării
revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea

platbandelorlpastilelorialveolelor.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că in baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECJJr1NÎ» Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela

!ntocmit:
E54yjnaPARASCA

Red:P.R.I3ex.-15,05.2019 - prezenlul aviza fost postat pe site-uI PMB j ç MAI po
pe data đe &J L
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PRIMĂRIA MUN1OPIULUI BUWREŞ11 roplpnkJ2Oi?.eu
DIAECŢIA DE MEDIU

Nr. 2854! 1726125I...1.JJA&.

CĂTRE,
S.C. PROMPT GAZ S.R.L.
Strada Staminelor nr.2, scetor 5, Bucureti

Spre ştünţă:
PRIMARIA SECTOR 6 BUCUREŞTI
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC I DEZVOLTARE
URBANĂ SECTQR 6
Intr. Av. Lt. Caranda Gh. Nr.9, sector 6, Bucuresti

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI
Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureti

Referitor Ia Iucrarea: “Extindeťe conductă de gaze naturale $ bran.şamente pe
drumul de acces de Iângă - sector 6, Bucureşti"

Ca urmare a cererii depuse de S.C. PROMPT GAZ S.R.L., inregistrată Ia P.M.B. cu
nr.1726125/08.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.2854/09.042019, prin care se soľcită
emiterea avizului privind executarea Iucrării: “ Extindere conductă de gaze naturale .i
branamente pe drumul de acces de Iângă bloc P23 din str. Tufănel&or, sector 6", vă comunicăm
următoare!e:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism din
13.07.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti ímpreună cu planul anexă, Memoriu tehnic,
Contract de vânzare aut. cu .2017, Acord de acces - 2017 i
soluţie de acces .2017 emise de Distrigaz Sud Reţele, Aviz nr.1 1731 i D.102018
emis de Administraţia Domeniului Public i Dezvoltare Urbană Sector 6, Aviz de traseu nr.

2019 emis de Administraţia Străzilor Bucuresti, Clasarea notificărü
.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucuresti, plan de coordonare

vizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare i stradale), Iucrarea va consta în:
- realizare extindere conductă de gaze naturale RP din PE 100 SDR 11 cu Dn 9Omm,

cu cuplare în conducta de gaze naturale Dn 125mm existentă în str. Tufănelelor. Traseul
conductei de gaze proiectate va traversa parţial carosabilul i trotuarul din str Tufănelelor nr.
pare, apoi va străbate drumul de acces de Iângă blocul P23 din str. Tufănelelor până în dreptul
imobilului cu nr. IE 226311 unde extinderea propusă va avea cap terminal.

- realizare branament de gaze naturale nou, in dividual, redusă presiune, din PE 100
SDR 1 lcu Dn 32 mm, cu Iungimea de 2,5 m (1 ‚5m +1 m reiser) i a unui post de reglare-măsurare
aferent. Bransamentul de gaze propus va fi racordat Ia conducta de gaze naturale redusă
presiune, Dn90 mm propusă în drumul de acces. Lucrările de pozare subterană a conductei i
branamentuIui proiectate se vor realiza prin săpătură.

2. Urmare a verificărH efectuate pe teren în data de 08.05.2019 s-a constatat că pe
traseui iucrării există spaţiul verde aferent blocuiui P23 din str. Tufănelelor, spaţiu verde in care
există arbori, arbusti, plante perene plantate.

I,L I IIBd.flearnaEUsabeta nr47rndnnsinlflFfl)l1 nrtnr5 R,r"rpqti Prnr,ni2



mn urma analizărü 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 condiţionat execuţiei Iucrării

menţionate.
In execuţia Iucrărilor se vor respecta următoarele condiţii:

- Execuţia Iucrării se va face numai în prezenţa unui reprezentant aI Direcţiei de

Mediu dín cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti1 având obligaţia anunţării direcţ[ei noastre

cu 5 zile înainte de începerea Iucrării, Ia tel. 021/305.55.00, interior 4184.

- Tn proximitatea arboriIor/arbutiIor existenţi în spahile verzi traversate de traseul

conductei de gaze propuse, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată

condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic.

- Tn timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului

dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia ceI puţin 1 m — 1,5 m faţă

de arbori, conform SR 8591/1997 Reţe!e edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

- Este interzisă secţionarea rădăcínilor, depunerea pământului sau altor materiale în

jurul arborilor sau rănireairuperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.
In cazul in care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic poate

fi pus în pericol de prăbuire prin dezrădăcinare, situaţie în care nu suntem răspunzători de
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic, Dacă Ia verificările

ulterioare (12 Iuni de Ia 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.

- Este interzisă diminuarea supraĺeţei de spaţiu verde (prin betonarea platbandei

sau a alveolelor din aliniamentul stradal, etc).
In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de toaletare, iar Ia

finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Prezentul aviz este emis in baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de

Urbanism 2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti i în baza

planului de coordonare.
Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterH acestui aviz, aveţi

obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrării.
Executantul, respectiv beneficiarul Iucrării răspund de execuţia Iucrărh i de respectarea

condiţiilor din prezentul aviz.
In Procesul verbal de recepţie preliminară de refacere a zonelor afectate de Iucrări vor fi

consemnate constatărí cu privire Ia starea materiatuluí dendrologic (arboriĺarbuti) i a spaţiilor
verzi afectate de Iucrări, conform art, 13 din Anexa 1 Ia HCGMB nr.220/2018 privind aprobarea
“Normeĺor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia ĺucrărilor de infrastructură
(tehnico - edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti'.

Nerespectarea celor menţionate in 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,

Tntocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

15, MAL 7ĎÎ

Red:D.V.J 3exJl 5.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
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PRIMĂRIA MUNICJPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

21
Nr. 1527, 3594/1714100, 1732230!

CĂTRE,
S.C. GRID SITAL S.R.L.
Strada Stelu(ei nr. 11, sector 1, Bucureti

Spre ştiină:
PRIMARIA SECTOR 3 BUCURESTI
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE
os. Mihai Bravu nr.428, sector 3, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: “Extindere conductă de gaze naturale i branamente pe Str.
Prisaca Dornei .şi pe proprietatea paniculară IE 214555, sector 3, Bucureştľ'

Ca urmare a cererii depuse de S.C. GRID SITAL S.R.L., înregistrată Ia P.M.B. cu
nr.1714100/27.02.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.1527/28.02.2019, completată cu
documentaţia înregistrată Ia P.M.B, cu nr 1732230/25.04.2019 i Ia Direcţia de Mediu nr.
3594/02.05.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea Iucrării: “ Extindere
conductă de gaze naturale $ bran.amente pe Str. Prisaca Dornei $ pe proprietatea particuĺară

sector 3' vă comunicăm următoarele:
1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din

08.02.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu
justificativ, Contract de vânzare aut, cu nr ‚ Act adttional nr.1 aut. cu nr.

Aviz tehnic de principiu nr. i soluţie de acces nr.
emise de Distrigaz Sud Reţele, Aviz de traseu nr emis de

Primăria Sector 3 — Direcţia Servicii Publice, Aviz nr. emis de Primăria Sectorului
3-Serviciul Urbanism i Amenajarea Teritoriului, Aviz emis de Comisia Tehnică de Circulaţie-PMB
nr. 3807/12.03.2019, Clasarea notificării nr.5602/05.03.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia
Mediuiui Bucuresti, avize individuale emise de administratońi reţelelor tehnico-edilitare i
stradale), lucrarea va consta în:

- realizare extindere conductă de gaze naturale MP din PE 100 SDR 11 cu Dn
OOmm, cu racordare în conducta de gaze naturale MP OL 20" existentă în str. Prisaca Dornei.
Conducta propusă va fi montată subteran pe un traseu începând din str. Prisaca Dornei (parţial
prin subtraversare), apoi va continua prin drumul de acces (proprietate privată) până în dreptul
imobilului (str. Prisaca Dornei nr. )‘ unde conducta propusă va avea cap
terminal. Lungimea extinderii conductei de gaze naturale va fi de 101 mI. Dimenisiunile gropii de
sudare vor fi :1,0 x 1,20 x 1 ‚70m, lătimea anţului de montare a conductei va fi de 0,4 m, execuţia
Iucrărilor va fi realizată în carosabil/trotuar prin săpătură.

- realizare bransament de gaze naturale nou, in dividuai, MP din PE 100 SDR 11 cu
Dn 32 mm, cu Iungimea de 7 m (6m +lm reiser) i a unui post de reglare-măsurare aferent.
BranamentuI de gaze propus va fi racordat Ia conducta de gaze naturale MP, Dn90 mm propusă
în drumul de acces, Lucrările de pozare subterană a bransamentului proiectat se vor reaIiz,apŢÍtiJ
săpătură cu Iăţimea de 0,4 m, în proximitatea Iimitei dreapta a imobilului alimentat. ‚(: <

ĺĺ'(2 ow

‘ą W

I ;Il:Bd. Reaina Elisabeta nr 41 cnd staI flSmli çnr R"nhIrpçW Prwn5ni2



2. Urmare a veriíicării efectuate pe teren în data de 15.05.2019 s-a constatat că pe

traseul Iucrării nu există spaţii verzi, arbori sau arbuti. Există vegetaţie Ia Iimita de proprietate a

imobileloradiacente drumului de acces-privat.
In 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 & spaţiilor verzi de pe teritoriul

Municípiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate.
In baza acestui aviz nu se execută Iucrări đe defrişare sau de toaletare, iar Ia

finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerfl terenului Ia starea iniţială.
Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de

Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu
planul anexă-vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi
obligaţia solicítării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărfl.

Executantul, respectkv beneticiarul Iucrăriä răspund de execuţia ucrărü.
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.

DIRECTQR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Întocmit
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

17. W

Red:D.v.i 3ex./1 6.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ui PMB
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PRIMĂRIA MUNICJPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 8643, 318911657359,1729114/ 24.

CĂTRE,
IMPACTĐEVELOPER & CONTRACTOR S.A.
os. Bucuresti Ploiesti, nr 172-176, Clădirea A, EL 1, sector 1, Bucuresti

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA STRAZILOR BUCUHEŞTI
Str.Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureti

COMPANIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE
B-dul Dinicu Golescu nr.38, sector 1 Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: “Realizare subtraversare caie ferată $ Centura Bucureşti cu
conducte de evacuare a apelor epurate $ a apelor pluviale colectate, Iucrări
executate pe teritoriul sectorului 1'

Ca urmare a cererii depusă de IMPACT DEVELQPER & CQNTRACTOR &A1,
înregistrată ia P.M.B. cu nr.1657359104.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.8643/05.09.2018, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr.
1729114/17.04.2019 i Ia Direcţia de Mediu nr. 3189/13.04.2019, prin care se solicită
emiterea avizului privind executarea Iucrării: “Realizare subtraversare cale ferată i
Centura Bucureti cu conducte de evacuare a apelor epurate i a apelor pluviale
colectate, Iucrări executate pe teritoriui sectorului 1", vă comunicăm următoareie:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism
nr. ‚ prelungit până Ia 18.10.2019, emis de Primăria
Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Certificat de înregistrare, Imputernicire,
Act de dezmembrare aut. cu nr. ‚ Extras de carte funciară pentru
informare — Memoriu justificativ,
Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Străzilor Bucureti, Clasarea
notificării nr. . emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti, Aviz
nr. emis de Compania Naţională de Căi Ferate “CFR" S.A.-Direcţia
Tehnică), Iucrarea constă în

• realizare iucrări de subtraversare cale ferată i Centura Bucureti cu 3
conducte de evacuarea apelor epurate i a apelor pluviale colectate din ansamblu de
Iocuinţe GREENFIELD, Iucrări executate pe Aieea Teiani nr.
Drumul Pădurea Mogooaia nr, i pe domeniul public (Aleea Teisani, Centura
Bucureti, Calea Ferată). Conductele de evacuarea apelor epurate ş a apelor piuviale
sunt din polietienă de înaltă densitate PEHD, cu diametrul de 250mm, ce vor face
Iegătura dintre staţiiie de pompare ş canalul ANIF, vor subtraversa calea ferată si
Centura Bucureti prin foraj orizontal dirijat, perpendicular pe axul căii ferate, în Iungime
de 62,5 m. Săpături pentru gropile de Iansare I de capăt vor fi executate manuaL
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n r.
Lucrările nu vor afecta spaţiile verzi, asa cum rezultă din Certificat de Urbanism

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 16.05.2019 s-a constatat
că în proximitatea lucrărfl există vegetaţie crescută spontan, precum i spaţii verzi cu

arbori plantaţi (în Iungul căii ferate, dar i în spaţiul verde cu gazon adiacent Centurfl
Bucureti).

In urma analizării documentaţiei depuse ş a verificădlor pe 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 execuţiei Iucrării
m enţi onate.

In execuţia Iucrărilor se vor respecta următoarele condiţii:
- In timpul Iucrărilor executantul va Iua măsuri de protejare a materialului

dendrologic din proximitatea Iucrărilor prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate
manual) la cel puţin 1,0 -1,5 m faţă de arbori (cu diametrul trunchiului mai mare de 7 cm),
conform SR 8591/1997 Reţele edi/itare subterane. Condiţii de amplasare;

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor
materiale în juwl arborilor sau rănire&ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din
dotare.

- 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 arboń), existând riscui secţionării acestuia, defrişarea materialului
dendrologic cu diametrul trunchiului mai mare de 7cm 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 avizul este emis în vederea obţinerii Autorizaţiei de Construire, iar în
baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau đe toaletare. La finalizarea
lucrărilor aveţi obligaţia aducerh terenului Ia starea iniţială, inclusiv plantarea gazonului,
acolo unde acesta există.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul
de Urbanism nr. ‚ prelungit până Ia 18.10.2019 ş a
planului anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterü acestui aviz,
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei IucrărU.

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 spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

ef Serviciu Avize i Acorduri
Daniela VOINESCU

i 7. L 2

Red:DV../ 3exJ16.052019 - prezentul aviz a fest postat pe site-ul PMB
http//www.pmb.roľinstitutii/dmańa/directii/direcIia mediWavize arbori in consuhare/avize arboń in consuítarejjhp
pe data de

DIRECTOR EXECUTIV.

Simońa-Mpriana POPA
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PRIMĂRIA MUNICIMULUI BUCUREŞ11 Optc.nçQ99[.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 1220,2853/1711069,17261331 LS :;J.

Către: — solicită ridicarea examplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobflului situat pe str Lainici
nr ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1711069/19.02.2019 şi ia
Direcţia de Mediu cu nr. 1220/20.02.2019, completată cu documentaUa înregistrată Ia
P.M.B. cu nr. 1726133/08.04.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2853/08.04.2019, prin care
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării: Alimentare cu energie electrică a
imobflului situat pe str Lainici nr 46 A, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planuriior anexate şi Memoriuiui tehnic, Ciasarea
Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediuiui Bucureşti,
Avizeie/acorduriie individuale aie deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de
ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de
10.05.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 4m, astfel:

• de Ia CD-uI existent Ia imobilul nr. 46 din str. Lainici, prin trotuarul str. Lainici, pe
partea nr. pare, până Ia aproximativ 0,5m faţă de Iimita din partea dreaptă a
proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
În urma anaiizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriui Municipiului Bucureşti, vă facem
cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei iucrărilor.

La finalizarea iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
r Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabiiitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV, Şef Serviciu Avize şi Acordufl
simona-Ma%ţ'* Daniela VOINk

Întocmit:
Ep2pana PARASCA

- 1;

Ređ;RR./3exA6.05.2019 prezentul avíz a fost postat pe site-uI PMB
pe data đe
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

? 3. %M. Îą'3
Nr. 1644,2897/1715362,1726412!

Către : SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA — prin — solicită
ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicä nr. 44, sector 2

Referitor Ia Iucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobflului situat pe str PIL Niţă Ion
nr. ‚ sector 2, Bucureşti

Referitor ła cererea dvs., mnregistrată Ia P.M.B, cu nr 1715362/04.03.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 1644/05.03.2019, completată cu documentaţia înregistrată Ia

Q
P.M.B. cu nr. 1726412/09.04.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2897110.04.2019, prin care
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării: Alimentare cu energie electrică a
imobUului situat pe str PIt. Niţă Ion nr 18, sectorz conform documentaţiei depuse (C.U. nr

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile

individuaie ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 15.05.2019, s-a constatat că
Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 25m (lm trotuar/domeniul public + 24m
drum de servitute/domeniul privat), astfel:

• din LEA JT existent în dreptul imobilelor cu nr, 16 i 18 din str. PIt. Ion Niţă, prin
trotuarul str. Lainici i drumul de servitute, până Ia aproximativ lm faţă de Iimita
din partea stângă a proprietăţii.

• în vecinătate nu extstă arbori plantaţi în aliniament.
În urma analizării dosarului, în conformitate cu 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 emiterii prezentuiui aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spat)ilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.
DIRECTOR EXECUTVL Şef Se,viciu Avize şi Acorduri
Simona-Maria PÓPA Daniela VOINESCU

Întocmi
°Ét' ENQĄQąRASCA

r
Red;P.R.i3ex.-15.05.2019 - prezentul avlz a fost postat pe site-uI PMB 4q

pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 rompntp2p)9.eu
DIRECTIA DE MEDIU

Nr. 2119, 3295l17197811729507/

CĂTRE,

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bulevardul Poĺigraf iei nr. 4, sector 1, Bucureti

Referitor ĺa ĺucrarea: ‘Branament energie electrică pentru imobilul situat în str.
Bârlogeni i sector 1, Bucureşti"

Ca urmare a cererii depuse de inregistrată la P.M.B. cu
nr.1719781/19.03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.2119/20.03.2019, completată cu
documentaţia înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1729507/17.04.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu
nr.3265/18.04.2019 prin care se solicită emiterea avizului privind executarea Iucrării:
“Branament energie electrică pentru imabilul situat in str. Bârlogeni sector 1, Bucureti' 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,
Acte doveditoare asupra proprietăţii imobilului - teren i/sau construcţii, Aviz tehnic de racordare
nr. i Fia de soluţie nr, emise de E-distribuţie
Muntenia, Aviz de traseu nr. emis de Consiliul Local Sector 1 - Administraţia
Domeniului Public Sector 1, Clasarea notificării nr, emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bucureti, avize individuale emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare,
plan de încadrare în zonă), Iucrarea constă în:

- realizare bransament electric subteran prin montarea unui cablu trifazat tip
3x10÷6C, de Iungime=6 m pe domeniul public. BranamentuI electric propus va fi alimentat din
LEA JT (Iinia electrică aeriană —joasă tensiune) existentă pe stâlpul montat in trotuarul din dreptul
imobilului cu din str. Bârlogeni. Traseul canatizaţiei electrice proiectate va traversa
carosabilul i trotuarul din str Bârlogeni, până Ia BMPT ce va fi montat în incinta imobilului, Ia
Iimita de proprietate cu acces direct din domeniul public. CabIuI va fi pozat în pământ, în profile
existente, Ia adâncimea de 0,8m în trotuar, in sant deschis.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 24.04.2019 s-a constatat in
trotuarul nr. pare, respectiv impare există aliniament stradal sub formă de platbandă cu arbori
plantaţi în aceasta.

In 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 execuţiei Iucrării menţionate.
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În execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii:
- În proximitatea arborilor/arbustilor existenţi în spaţiile verzi din proximitatea

traseului Iucrărilor, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţülor
din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic.

- În timpuI Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia ceI puţin 1 m — 1,5 m faţă
de arbori, conform Sfl 8591/1997 Reţeĺe edŕĺitare subterane. Condiţii de ampĺasare.

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în
jurul arborilor sau rănire&ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

In cazul Tn care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic poate
fi pus în pericol de prăbusire prin dezrădăcinare, situaţie în care nu suntem răspunzători de
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic, Dacă Ia verificările
ulterioare (12 Iuni de Ia finalizarea Iucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului
dendrologic aflat pe traseul Iucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea
contravalorü eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

- Este interzisă diminuarea suprafetei de spaţiu verde (prin betonarea platbandei
sau a alveolelor din aliniamentul stradal, etc).

In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de toaletare, iar Ia
finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este emis in baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu
planul anexă - vizat spre neschimbare i este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii i
Identităţii Naţionale.

Pentru orice moditicare apărută în traseul IucrărH ulterior emiterfl acestui aviz, aveţi
obligaţia solicítărií revizuiriř acestuia înainte de inceperea execuţiei Iucrărfl.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, Iit. b)
din Anexa nr. 1 Ia H.CG.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normełor de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTQR EXECUTIV,

Simona-M iana POPA

Întocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINE CU
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2Ol9.eu
ţ•).ĺ.••.! •:_‘

imobiIui situat pe

Nr. 2371 J 1722013! :J L1J;J -

CĂTRE,
S.C. A.M. INFO CONCEPT S.R.L.
Strada ion Ţuculescu nr 21, sector 3, Bucuresti

Spre ştünţă:
ADMINISTRAŢIA STRAZILOR BUCUREŞTI
Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureti

Referitor Ia íucrarea: ‘Alimentare cu energie electrică pentru
DrumuI Crăiteior 1, sector 5, Bucure$i"

Ca urmare a cererii depuse de S.C. A.M. INFO CONCEPT S.R.L., cerere înregistrată
Ia P.M.B. cu nr.1722013/26.03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.2371/27.03.2019, cerere prin
care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrărfl: “ Alimentare cu
energie electrică pentru imobiĺui situat pe Drumul Crăiţelor nr ‚ sector 5", vă comunicăm
următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din
08.11.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic1
Autorizaţie de Construire imobil, Fia de soluţie nr emise de E-distribuţie
Muntenia, Aviz de traseu nr emis de Administraţia Străzilor Bucureti, Aviz
Primar Sector 5 Bucureti, Clasarea notificărü nr emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bucuresti, avizele individuale emise de administratorü reţelelor tehnico
edilitare, plan de încadrare în zonă) lucrarea constă în:

- alimentarea electrică a imobilului din str. Drumul Crăiţelor se va realiza prin
pozarea subterană a unui cablu electric de joasă tensiune, 3x150÷95N, pe un traseu de 370 m.
BranamentuI electric propus va fi alimentat din CS-cutia de siguranţă (existentă în trotuarul din
str. Dantelei, Ia intersecţia cu str. Amza Pelea), apoi traseul va continua prin trotuarul str.
Dantelei i va continua prin drumul de pământ din str. Drumul Crăiţelor, până Ia firida de
distribuţie, contorizare i protecţie (FDCP) ce va fi amplasată în incinta imobilului alimentat.
CabluI electric propus va fi montat în tub flexibil Ia adâncimea de 0,8 m în trotuar ş Ia
subtraversările străzilor Ursa Mică şÍ Nandru Ia adincimea de 1,2 m.

Pe traseul canalizaţiei electrice nu va fi afectată vegetaţia.
2. Urmare a verificării efectuate pe teren in data de 24.04.2019 s-a constatat că in

trotuarul din str. Dantelei, între str. Nandru ş str. Ursa Mică există în trotuar 5 ex. arbori plantaţi
Ia Iimita de proprietate a imobilelor. De asemenea, in str Drumul Crăiţelor există vegetaţie
spontanăi spaţii verzi plantate la Iimita de proprietate a imobilelor din această stradă.

In 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 spaţHlor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei Iucrării
menţionate.

Bd. Renina Elisabeta nr. 47 cnd nnstal 050012. sectnr 5. B,rj,resli Rnmânia It I



În execuţia Iucrărilor se vor respecta următoarele condiţii:
- În proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utihzând o

tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular ai materialului
dendrologic.

- În timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manuai) Ia cei puţin 1,0 -1,5 m faţă de
arbori, conform SR 8591/1997 ReţeIe edilitare subterane, Condiţii de amplasare;

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în
jurul arborilor sau rănirealruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare;

- Este interzisă reducerea spaţiului verde existent conform prevederilor art.18 din
Legea 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţüior verzi din intra viianuĺ iocalităţflor,
cu modificările i completările ulterioare.

In cazul în care nu sunt respectate condiţńle menţionate, nu suntem răspunzători de
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendroiogic, Dacă ia verificările
ulterioare (12 Iuni de Ia finalizarea Iucrărfl) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului
dendrologic aflat pe traseul Iucrării, aveţi obligaţia inlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

- Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută iucrári de đefrişare sau de
toaletare, iar Ia finabzarea iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Rrezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor speciĺicate în Certificatul de
Urbanism nr. din 08.11.2018 emis de Frimăria Municipiului Bucureşti împreună
cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Fentru orice modificare apărută in traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirfl acestuia inainte de începerea execuţiei lucrărű.

Beneficiarul, respectiv executantul IucrărH sunt răspunzători de realizarea Iucrărilor.
Nerespectarea celor menţionate in 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.

DIRECTQR EXECUTIV,

Simona-Marîana PQPA

Întocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

i 1. ľ ;J. 2113

Red:D.V../ 3ex./1 6.05.2019 - prezentul aviz a ícst postat pe siIe-uI PMB
httpJ/www.mb.ro/instiWIii/nrimariaJdirectiiJdírectía mediu/avize arbori in consultare/avize arboń in censuItare.rhţ
pe data de
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PRIMĂRIA MUNICJPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDiU

rçwgiq?9]2ę.

situat în Strada

Nr. 2458117232131

CĂTRE,
S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.
Strada Ghiocei nr. 1 1, sector 2, Bucuresti

Spre ştünţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 2
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
os. Electronicii nr.44, sector 2, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: “Branament de gaze naturale pentru imobHul
Lecturii, ‚ sector 2, Bucureşti"

Ca urmare a cererii depuse de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., înregistrată Ia P.M.B. cu
nr.1723213/28.03.2019 şi Ia Oirecţia de Mediu cu nr.2458/29.03.2019, prin care se solicită
emiterea avizului privind executarea Iucrărh: “8ranament de gaze naturale pentru imobilul situat
în Strada Lecturünr. ‚ sector2' vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr din 21.01.2019 emis
de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Aviz tehnic de racordare
nr. i Soluţie de acces nr, emise de Distrigaz Sud Reţele, Memoriu
tehnic, Aviz nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 2, Titlu de
proprietate asupra imobiluiui, Clasarea notiticărfl nr emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediuiui Bucureti, avize individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare, plan
de încadrare in zonă), Iucrarea constă în

- realizare branament de gaze naturale nou, individuaI, RP din PE 100 SDR 11, Dn
32 mm, cu Iungimea de 5m (4m + lm reiser) i a unui post de reglare-măsurare aferent.
BranamentuI proiectat va fi racordat Ia conducta de gaze naturale, RP PE 100 SDR 11 Dn
11 Omm, existentă în carosabilul din str. Lecturh. Traseul de pozare a branamentuIui proiectat va
fi realizat pe domeniul public ş va traversa parţial carosabilul i trotuarul în dreptul Iimitei de
proprietate dreapta a imobilului alimentat, iar pozarea conductei de branament se va executa
prin săpătură in anţ deschis, cu Iăţimea 0,4 m ş Ia adâncimea de 0,5-0,9 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 09.05.2019 s-a constatat că in
dreptu imobiuui aimentat există aliniament sub formă de p)atbandă în care se află un ex. Prunus
domestica (prun) cu diametrui de 25cm, h=5-6m, precum ş plante perene plantate.

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
Municipśului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat execuţiei Iucrării
menţionate.

- În proximitatea materialului dendrologic menţionat, săpătura se va executa manual
sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiślor din teren care să nu distrugă sistemul radicular
aI materialului dendrologic.

Bd. Recina Elisabeta nr. 47. ccd ocstal asmia. sedor5 flunjresli Prnin
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- În timpul Iucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului
dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia cel puţin 1 m — 1,5 m faţă

de arbori/arbuşti, conform SR 8591/1997 ReţeIe edŕlitare subterane. Condiţü de amplasare.
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în

jurul arborilor sau rănirealruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.
In cazul in care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic poate

fi pus in pericol de prăbusíre prin dezrădăcinare, situaţie în care 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 lucrării, aveţi obligaţia inlocuirü exemplarelor
uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. Dacă
în timpul execuţiei Iucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului radicular aI
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 (defrisare care va implica plantarea
de material dendrologic în compensare).

- Este interzisă diminuarea suprafeţei de spaţiu verde prin betonarea platbandei.
In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de toaletare, iar Ia

finalizarea lucrărH aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de

Urbanism nr emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul
anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterü acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitărü revizuirü acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrării.

Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz va fi sancţionată conform art4, 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

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-M ŕiána PQPA

an de la data emiterii.

Întocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

2';

Red:D.V../ 3exjl$.05.201 9 - prezentul avřz a fost postat pe site-uI PMB
httoi/wwwpmbrofinstitutii/nrimariaJdirectii/directia mediu/avize arboń in consultare/avize arbod in consultareohD

pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 romaniq2Ol9.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

CĂTRE,
S.C. MIRAL INSTAL COMPANY S.R.L.
Aleea Marius Emanofl Buteică nr. 18-20, sector 3, Bucuresti

Spre ştHnţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 2
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
os. Electronicü nr.44, sector 2, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: “Branament de gaze naturaie pentru imobiIuI din os.
Dobroeti 1, sector 2, Bucurestľ'

Ca urmare a cererii depuse de S.C. MIRAL INSTAL COMPANY S.R.L., înregistrată Ia
RM.B. cu nr.1724883/04.04.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.2710/05.04.2019, prin care se
solicită emiterea avizului privind executarea Iucrării: “ Bransament de gaze naturaĺe pentru
imobilul din Şos. Dobroetinr. ‚ sector2'ţ vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. emis
de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Contract de
vânzare aut. cu nr. ‚ Aviz tehnic de racordare nr. emis de
Distrigaz Sud Reţele, Aviz nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector
2, Clasarea notificării nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti,
avize individuale emise de administratorü reţelelor tehnico-edilitare i stradale, plan de incadrare
în zonă), Iucrarea va consta în:

- realizare branament de gaze naturaie nou, individuaI, redusă presiune, din PE 100
SDR 11 cu Dn 63 mm si Iungimea de 6,0 m (5,Om + 1,Om reiser) i a unui post de regiare
măsurare aferent. BranamentuI de gaze propus va fi racordat Ia conducta de gaze naturale
redusă presiune, Dn 315 mm existentă in carosabilul din str. Dobroeti i va fi executat Ia 0,5 m
de Iimita de proprietate dreapta a imobilului alimentat, conform planului anexă Ia Certificatul de
Urbanism. Lucrările de pozare subterană a conductei i branamentuIui proiectate se vor realiza
prin săpătură.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 09.05.2019 s-a constatat că pe
Ťraseul iucrării nu există spaţii verzi, arbori Iarbuti afectate de execuţia iucrării.

In urma analizării documentaţiei depuse i a verificărilor din teren, în conformitate cu
H.C.G.M.B. nr.30412009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrării menţionate.

In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau de toaletare, iar ia
finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este emis in baza cu respectarea celor specificate În Certificatul de
Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul
anexă — vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi
obligaţia soiicitării revizuirH acestuia inainte de începerea execuţiei Iucrărfl.

Iż I II
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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 teritoriui Municipiuiui Bucureşti.

Prezentui aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Întocmit
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU
ľ' i(
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PRJMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢ1A DE MEDIU

romania2Ol9.eu

Către : SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL
Aleea Madus Emanofl Buteică nr. 18-20, sector 3

Spre ştiinţă: P54 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control -

Servicii Spaţii Verzi - B-dul Metalurgiei nr 12-18, Grand Arena, eL 1, sector 4

Referitor Ia Iucrarea: Mutare bransament de apă potabilă Ia imobflul din str Poenaru
Bordea nr. ‚ sector 4, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată ia P.M.B. cu nr. 1690867/1712.2018 şi Ia

C Direcţia de Mediu cu nr 11850/18.12.2018, completată cu documentaba înregistrată Ia
P.M.B. cu nr. 1725527/05.04.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2785/08.04.2019, prin care
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării: “Mutare brnnament de apă
potabflă Ia imobUul din str Poenaru Bordea nr 2, sector 4", conform documentaţiei depuse
(C.U. nr. ‚ a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea
Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele ediHtare, aviz de traseu favorabil
emis de ADP sector 5), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de
10.05.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 7m, astfel:

• din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Sfinţfl Apostoli, perpendicuiar,
până Ia aproximativ 13m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
În urma analizării dosaruiui, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem
cunoscut avizui favorabii execuţiei Iucrăriior menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentuiui aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţUior verzi de pe teritoriui Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii i este valabil
numai ínsoţit de avizul Ministerului Culturii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA ĺ

Întocmit:
ExpĘgPARASCA

Ređ:P.R./3ex.-16.05.2019 - prezenlul aviz a fost postat pe síte-ul PMB /7ţ
pe data de

-‘7

Nr. 2785,1185011690867/
- W1Ł 209

Şef Se,viciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCV(

Bd. Reaina Ebsabeta nr. 47. cod oostal 050013. sed& 5. BucuresU. Romănia I» ril



o
o



PRIMĂRIA MUNICIRULUI BUCUREŞ11 romania2ül9.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

_________
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Către : SC STUDIO PLUS RESIDENCE SRL - prin
Aleea Tomesti nr. 1O A, sector 4

Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control -

Servicii Spaţii Verzi - B-dulMetalurgieinr. 12-18, GrandArena, eL 1, sector4

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de apă potabilă i racord de canalizare pentru imobilul
situat pe str PotaIionuJui nr. ‚ sector 4, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1725674/05.04.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 2790/08.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de apă potabilă i racord de canalizare pentru imobflul
situat pe str PotaIionuIui nr 24, sector 4, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării
nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,
Avizele/acordurile individuale aie deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de
DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de
22.04.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 6m
(branament) + 5m (racord), astfel:

• din conductele existente, subteran, în carosabilul str. PotaIionuIui, perpendicular,
până Ía aproximativ 1 ‚5m i 3,5m faţă de Iimita din partea stângă a prorprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi in aliniament.
În urma analizării dosarului, în ccnformitate cu 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.
DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA ŞefSewiciu Avize şi Acordufl

Daniela VOINESCU

nÇ3W Întocmit:
vo3hIa;.

_;L44SLcntC.

Red:P.RJ3ex.-16.052019 - pmzentul avizä ĺcst pastat pe site-uI PMB
pe data de 12,,,
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 romonia2Ol9.eu
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DIRECŢIA DE MEDIU

23 2)í

Către:SC APA NOVA SA-prin
Str Tunaä nr 60 A, clădirea Stefan ceI Mare, eL 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1
ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Înlocuirea reţelei publice de canalizare pe str Biserica Amzei,
sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B, cu nr 1726023/08.04.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr 2843/09.04.2019, prin care soticitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Inlocuirea re(elei publice de canalizare pe str Biserica Amzei,
sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ cu
prelungirea valabilităţU până Ia data de a planurilor anexate şi Memoriului
tehnic, Clasarea Notiflcării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureşti, PIan de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor
de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor i ADP sector 1, avizul
Ministerului Culturfl nr. )‘ vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe
teren în data de 10.05.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o
Iungime de 381m, asťel:

• în carosabilul str. Biserica Amzei, tronson cuprins între Calea Victoriei i
str. D.I. Mendeleev.

• se avizează execuţia a 19 racorduri, 8 cămine de vizitare i 17 guri de scurgere.
• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
În urma analizării dosarului, în conformitate cu 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fl sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaletare.

?rezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTţVÍCtĺĹŐ..
Simona-Mariana P

RedP.R.Í4ex.-16.O5.2O19 - prezentul iz a fcsl poslat pe sile-uI PMB
pe data de

.4,
- . I I . II
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Şef Sewiciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 ĘoĘriqnq2OJ%2u
DIRECŢIA DE MEDIU

‘‘ P'i ‘rv.
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Către:SC APA NOVA SA-prÎnt
Str. Tunań nr. 60 A, clădirea tefan ceI Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr 44, sector 2

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de apă potabUă i racord de canalizare pentru imobflul
situat pe str. Ramuri Tei nr. ‚ sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată ia P.M.B. cu nr. 1727539/12.04.2019 şi la
Direcţia de Mediu cu nr. 3060/15.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea iucrării: Branşament de apă potabilă şi rncord de canalizare pentru imobflui
situat pe str. Ramuri Tei nr 24 A, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr

a planurilor anexate şi Memoriuui tehnic, Clasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediuiui Bucureşti, Avizele/acordurile

individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 15.05.2019, s-a constatat că
Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 4m (bransament) + 6m (racord), astfel:

• din conductele existente, subteran, în carosabilul str. Ramuri Tei, perpendicular,
până Ia aproximativ 1 m i 2,5m faţă de iimita din partea stângă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori piantaţi în aiiniament.
În urma anaizării dosaruui, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţiiior verzi de pe tehtoriul Municipiului Bucureşti, vă facem
cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţiaiă.
Nerespectarea ceior menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

Q conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiuiui Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana IOĄ_. Şef Serviciu AWze şi Acorduri

Daniela VOINĘSCU
/ ĺ'kr.

Intocmit:
¶ĘRASCA

Red:PR/3ex.-17.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe sile-uI PMB

• pe data de
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PRIMĂRIAMUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 3061117275401 23 tŁ 2119

Către:SC APA NOVA SA-prin
Str Tunań nr. 60 A, clădirea Stefan ceI Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Elecironicä nr 44, sector 2

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de apă potabilă i racord de canalizare pentru imobflul
situat pe íntrarea Galaţi nr ‚ sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1727540/12.04.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 3061/15.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de apă potabUă I racord de canalizare pentru imobilul
situat pe Intrarea Galaţi nr 5, sector 2, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile

individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 15.05.2019, s-a constatat că
Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 4m (bransament) + 5m (racord), astfel:

• din conductele existente, subteran, în carosabilul Intrării Galaţi, până Ia
aproximativ lm i 2,5m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
Tn urma analizării dosarului, în conformitate cu 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
soľcitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei iucrăriior.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obiigaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va Fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de đefrişare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana

Şef Serviciu Avize şi Acordufl
Daniela V INESCU

lntocmit:
SCA
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PR]MĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

23 M4I. 7019

Către : SC ELECTRICA RACORD INS TAL SRL - prin
Calea Rahovei nr. 266-268, corp 63, cam. 43/1, sector 5

Spre ştiinţă: PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public - Intrarea Odobeti
nr 5-7, sector 3

Referitor Ia Iucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobflului situat pe str Anton Pann
nr ‚ sector 3, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr 1724967/04.04.2019 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr. 2716/05.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea
IucrărH.,, Alimentarea cu energie electrică a imobUului situat pe str. Anton Penn nr 19 A,
sector 3", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a planurilor
anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de PS 3),
vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 10.05.2019, s-a constatat că
Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 222m, astfel:

• din PT 8 existent pe trotuarul i carosabilul str. Vintilă Vodă, subtraversează
str. Anton Pann, continuă prin trotuarul nr. impare aI str. Anton Pann, subtraversează
str. Căuzasi, apoi prin trotuarul nr impare aI str. Anton Pann, până la Iimita din partea
stângă a proprietăţii.

• în vecinătatea traseului Iucrării nu există vegetaţie în a$iniament.
• pe proprietate Ia aproximativ lm de Imita din partea stângă a proprietăţii, există

1 ex. arbore care conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de
amplasare, în timpul executării Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de
axul arborilor de 1 m—1 .5m.

In urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul

r favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.
Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării

revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea ceor menţionate în prezentul aviz de specialitate va i sancţionată

conform ad. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii i este valabil

numai însoţit de avizul Ministerului Culturii.
DIRECTOR EXECUTIV, Şef Serviciu Avize şi Acorduń
Simona$flnâ POPA Daniela

(ľň înS°7/

»‘
gtV' ; jJaPÁRASCA

Red:P.Ri3ext-2O.O5.2OtWzentuI aviz a fast pastat pe site-uI PMB ľ 1'
pe data de

Nr. 2716117249671

Bd, Regina Eisab€ta nr 47, cod postal 050013. sector 5. Bucumsu. România Leiil



o
C



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 roraníą2Ol.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

23. MAI. 2019

Către : SC ELECTRICA RACORD INS TAL SRL - prin
Calea Rahovei nr. 266-268, corp 63, cam. 43/1, sector 5

Spre ştiinţă: P55 — Direcţia Generală Qperaţiuni - Serviciul Ađministrare Spaţii Verzi şi
Parcuri - Str Fabrica de Chibrituri nr 9-11, sector 5

Referitor Ia Iucrarea: Extindere reţea electrică in vederea alimentării cu energie electrică
a imobflului situat pe str. Demosthen Atanase nr. ‚ sector 5, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1724969/04.04.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 2717/05.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Extindere reţea electrică in vederea alimentării cu energie electdcă a
imobflului situat pe str Demosthen Atanase nr. 41, sector 5", conform documentaţiei
depuse (C.U. nr. ‚ a planurilor anexate şi Memoriului tehnic,
Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureşti, PIan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu favorabil emis de ADP
sector 5), vă comunicăm că, în urma verifjcării efectuate pe teren în data de 10.05.2019, s-a
constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 170m, astfel:

• din CD 679 existent în trotuarul str. Demosthen Atanase, Ia intersecţie cu
str. Gheorghe Marinescu, subtraversează str Demosthen Atanase, continuă prin
trotuarul nr. impare aI str Demosthen Atanase, până Ia Iimita din partea dreaptă a
proprietăţii.

• fără afectarea vegetaţiei existente in aliniament.
b timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

fl
de axu arborior de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane. Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptaă condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirealruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

Tn 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 acestora1 defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma veriflcărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

Nr. 2717/1724969/

Bd. Regina Bisabeta nr. 47, cod poşlal 050013, sedor5, Buoireş. Románn



Iucrării veţi avea obligaţia inlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat aI
execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii avizului inainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea

platbandelorlpastilelorlalveolelor.
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 spaţfllor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lít.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii i este valabil
numai însoţit de avizul Ministerul Culturii i Identităţii Naţionale.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona4laľiana POPA

Şef Servîciu Avize şi Acorduri
Danieia VOINESCU

Întocmit:

EXXCA

Red:P.R.i3ex.-20.05.2019 - prezentul aviz a fast postat pe siIe-ul PMB
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PRMĂRIAMUNICInULUI BUCURE
DIRECŢIADEMEDIU

Nr. 2844117260381 MAI. UJb

Către SC APA NOVA SA - prin
Str Tunad nr 60 A, clădirea Stefan ceI Mare, eL 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: Compania Naţională đe Administrare a Infrastructurii Rutiere — Bd. Dinicu
Golescu nr 38, sector 1, cod pot& O 10873

Referitor Ia Iucrarea: Extindem reţea de apă potabilă pe str Oa,uIui, str ArdealuluĄ
str Avram Iancu, oraş Otopeni, str OauIui — Bretea Centură — os. de Centură, tronson

r aflat pe teńtoriul administrativ & Municipiului BucuretĄ Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1726038108.04.2019 şi )a
Direcţia de Mediu cu nr. 2844/09.04.2019, prin care solicitaţi avizui de specialitate privind
executarea lucrării: „Extindere reţea de apă potabilă pe str Oa.uIui, str ArdealuluĄ
str. Avram Iancu, oraş Otopeni, str. OauIui — Bretea Centură — .şos. de Centură, tronson
aflat pe teńtoriul administrativ aI Municipiului Bucureti", conform documentaţiei depuse
(C.U. nr. a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea
Notificării nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan
de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele
edilitare, aviz Primar sector 1), vă comunicăm că, în urma verificărU efectuate pe teren în
data de 15.052019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o lungime de
770m, astfel:

• pe un traseu ce subtraversează şO5 de Centură i C.F., pe tronsonul cuprins
intre intersecţia os. de Centură cu os. Bucureti-PIoieti i Iimta Administrativă
a Municipiului Bucuresti cu orauI Otopeni.

• conducta nou proiectată se va lega în conducta existentă PEID 450mm de Ia
intersecţia os. de Centură cu os. Bucureti-Ploieti.

• extinderea reţelei publice de apă potabiiă se va corela cu lucrările prevăzute a fi
executate Ia magistrala Liniei 6 Metrou (a tunelului i acceselor staţiei).

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetaţie spontană ş
gazonliarbă.

In urma analizării dosarului, în conformitate cu 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei šucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială,
inclusiv plantare iarbăĺgazon.

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea
platbandelor/pastilelorlalveolelor.

‚rLkReghia Ehsabeta nr 47, cod pcştal 050013, sedor 5. BuoireşlĘ Rânia Šr'% I I



Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va Fi sancţionată

conform ar[. 4, 11Ł b dín Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a

spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau

toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simone4ńaflana PQPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Danîela V9INESCU

Întocmit:
oRAA
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PRJMĂRIA MUNIP1ULUI BUCUREŞ11 romcnio2Ol9.eu
bjn. tWsMI,.*.,g

DIRECŢIA DE MEDIU

2 MAI. 2019
Către SC APA NOVA SA -prin
Str. Tunari nr 60, cĺădirea Stefan ceI Mare, eĹ 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia ĺucrarea: Branşament de apă potabilă i racord de canalizare pentru imobilul
situat pe str. Telescopului nr ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1727541/12.04.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 3062/15.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de apă potabUă .şi racord de canalizare pentru imobflul
situat pe str. Telescopului nr. 28 B, sector 1, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea
Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de
ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificărü efectuate pe teren în data de
10.05.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 6m
(branament) + 9m (racord), astfel:

din conductele existente, subteran, în carosabilul str. Telescopului, până Ia
aproximativ 0,5m i 2m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
In urma analizărfl dosarului, în conformitate cu 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitărU revizuirU acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia ađucerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

ĐIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Maria PA

Nr. 306211727541/

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOJŞESCU

!n tocmit:ĺ
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞfl wgj:i!ą?O)9.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr. 3063117275421
23.MALZÜI9

Către:SC APA NOVA SA-prin
Str. Tunań nr. 60 A, clădirea tefan ceI Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de apă potabflă .şi racord de canalizare pentru imobilul
situat pe Intrarea Caporal Păcuraru Avram nr. ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1727542/12.04.2019 şi la
Direcţia de Mediu cu nr. 3063/15.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament de apă potabflă I racord de canalizare pentru imobflul
situat pe Intrarea Caporal Păcuram Avram nr 23, sector 1, conform documentaţiei depuse
(C.U. nr. ‚ a planurflor anexate şi Memoriului tehnic,
Ciasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureşti, Avizele/acorduriie individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu
emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de
10.05.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de lm
(branament) + lm (racord), astfel:

• din bransamentul i racordul existent, subteran Ia Iimita de proprietate, pe
proprietatea imobiiului, Ia o distanţă de aproximativ lm şi 2,5 faţă de limita din
partea dreaptă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
În urma anaiizării dosaruiui, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiuiui Bucureşti, vă facem
cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
ľ Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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
Simona-M anaýtjvÂ Şef Serviciu Avize şi Acorduri

Danîela VOJNESCU

Ređ:P.R/3ex.-17.05,2019 - prezenLul avz a fost postat pe site-uI PMB

pe data de
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PR]MĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

2ML 20i9

Către : SC FAVEO CONSULTING SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia
registratura PMB

Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - SeMciul Monitorizare şi Control -

Servicii Spaţii Verzi - B-dul Metalurgiei nr 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

Referitor Ia Iucrarea: Branşament de gaze pentru imobUul situat pe str Muntele Lung
nr ‚ sector 4, Bucureşti

p
Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1727864/12.04.2019 şi Ia

Direcţia de Mediu cu nr. 3066/15.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Branşament de gaze pentru imobUul situat pe str. Muntele Lung
nr 21, sector 4", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ‚ a
planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor
de reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma
verificării efectuate pe teren în data de 10.05.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa
subteran, pe o Iungime de 4m, asťel:

• din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Muntele Lung, perpendicular,
până Ia aproximativ 0,5m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii.

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament, din vecinătatea traseului Iucrării.
In timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane. Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborelui din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. În timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin
manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborele din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular al acestora, defrişarea arborelui în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma veriflcărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în apropierea traseului lucrării,
veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii eventualelor
prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia.

Nr. 3066117278641
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Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat aI
execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Este interzisă reducerea suprafeţelor đe spaţiu verde prin betonarea

platbandelorÍpastilelorlalveolelor.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

conform H.C.G.M.B. nr 304i2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, ar[4, IiŁb.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simo - aPOPA

- %vo& Şef Servíciu Avize şi Acorduri
j' % Daniela OIÇIESCU

Intocmit:
Exp. Roxana PARASCA

2 t MM ?Q1

Red:P.Ri3ex.-20.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe sile-uI PMB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

L IIĺ\I. LUZ

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela v IPj1ESCU

Întocmit:
aPtSCA

Nr. 3331117297321

Către:SC APA NOVA SA-prin
Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Stefan ceI Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: P55 — Direcţia Generală Operaţiuni - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi
Parcuri - Str, Fabrica de Chibrituń nr. 9-11, sector 5

Referitor Ia Iucrarea: Înlocuirea reţelei publice de apă potabflă şi canalizare pe str. AnuI
1821, sector 5, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B, cu nr 1729732/18.04.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cunr. 3331/19.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Inlocuirea ret&ei publice de apă potabilă şi canalizare pe str. Anu(
1821, sector 5", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. cu
prelungirea valabilităţii până Ia data de ‚ a planurilor anexate), vă comunicăm că
pentru prezentul C.U. nr. cu Iungimea traseului de 240m
(apă potabilă) + 235m (canalizare), Direcţia de Mediu a emis avizul nr.
91611596895(17.04.2019.

Având în vedere că Iucarea se execută conform C.U. nr. din
astfel

• în carosabilul str AnuI 1821, pe tronsonul cuprins între Bd. Tudor Vladimirescu i
Calea Rahovei.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
În urma analizării dosarului, în conformitate cu 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 emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentui aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau
toaletare.

Prezen9sfliEqe termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.
ţÝ.

DIRECTOR
Simona-Ma fnflQ°A

ç *7
ť.r
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PRIMĂRJAMUNICIRULUI BUCUREŞTI romania2Ol9.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

Ńr. 3491/1731395/ 2Ą4P&ţy

Către : SCANTOPRESTACTIVSRL
Str. Afluentului nr 10, sector 1

Spre ştiinţă: PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului PubIic - Intrarea Odobeti
nr. 5-7, sector 3

Referitor Ia Iucrarea: Reabilitare reţea de distńbuţie gaze naturale R.P. (in viitor MP) cu
conducte i insta/aţü de rncordare din PE lOOmm SDR 11 pe bd. Decebal, str. Me$erul
Manole, str Voroneţ, sector 3, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1731395/24.04.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 3491125.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Reabilitare reţea de distribuţie gaze naturale R.P. (în viitor MP) cu
conducte i instalaţä de racordare din PE WOmm SDR 11 pe bd. DecebaĄ str MeteruI
Manole, str Vorone( sector 3", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notiflcării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de

coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de PS 3), vă comunicăm că, în urma
verificării efectuate pe teren în data de 15.05.2019, s-a constatat că iucrarea se va executa
subteran, pe o Iungime de 921m, asťel:

• tronson 1 — conducta PE De lBOmm se va cupla în PC1 (str. Ţiglina) i PC2 (Intrarea
Arenei) i va avea cap terminal conform pianurilor anexă Ia C.U. nr.
din

• tronson 2 — conducta PE De 9Omm se va cupla în PC3 (bloc D7 dín str. Voroneţ) i
va avea cap terminal conform planurilor anexă Ia C.U. nr. din

• tronson 3 — conducta PE De 9Omm se va cupla în PC4 (bloc A15 din str. Voroneţ) ş
va avea cap terminal conform planurilor anexă Ia C.U. nr. din

• tronson 4 — conducta PE De 125mm, lBOmm se va cupla în PC5 (str. Voroneţ) i
PCB (str. Delea Nouă) pe un traseu care străbate str. Dristorului, subtraversează bd.
Decebal, până în PCB, str. Mesterul Manole, aleile aferente blocurilor B7, S10, I va
avea cap terminal conform planurilor anexă Ia C.U, nr din

• tronson 5 — conducta PE De l8Omm se va cupla PC6 (bd. Burebista) i PC7
(conducta existentă pe str Chiparosului) i va avea cap terminal în str. Păunescu
Paltin.

• se avizează execuţia a 17 branamente noi i 7 cămine i vane propuse.
• Iucrările se execută subteran în carosabil, trotuar i spaţiu verde bloc B7 din str.

Dristorului, bloc A15 din str. Voroneţ, bloc S4 din bd. Decebal nr. 18.

47 d poşt 0500i3, sedor 5, Btjajre, R&nán I I



• Iucrările se vor coreia PUZ — Parcaj Subteran AIba Iulia, sector 3, aprobat cu
HCGMB nr 219 i nr 80 din 09i2.2015.

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament i spaţiu verde bloc din vecinătatea
traseului Iucrărfl.
Având în vedere că noua conductă este din polietilenă se pot respecta

prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane, Condiţii de amplasare ęi anume

că în timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime

fată de axul arborilor de lm—1.5m.
Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se

va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţfllor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. ln timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor 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 timpui execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular aI acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul in care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul in care în urma verifĺcărilor 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 contravalorii
eventualelor prejudicfl produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat al
execuţiei lucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La fjnalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială,
inclusiv plantare iarbălgazon, gard viu, etc.

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea
platbandelor/pastilelorlalveolelor.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va f] sancţionată
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti1 art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECT2ĘktJTIV,
Simond'(Mariana P1'iPA ŞefSewiciu Avize şi Acorduri

‘q Daniela4'OINESCU
k\ Wi3%w i ĺ 1''

1' 2 t MM »P1 IntocMit:
-ESCA

Ređ:P.RJ3ex.-21.05.2019 - prezenlul av'z a faşt postat pe site-uI PMB
pe đata de
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Nr. 3330,3826/1729924,17336921

Către : SC IRIGC IMPEX SRL - prin
exemplarului de Ia registratura PMB

MAI. 2019
— solicită ridicarea

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1

Referitor ĺa Iucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobfluĺ situat pe str Alecu
Russo nr. ‚ sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1729924/18.04.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 3330/19.04.2019, completată cu documentaţia înregistrată Ia
P.M.B. cu nr. 1733692/07.05.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3826/06.05.2019, prin care
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrărfl: „Branşament de gaze naturale
pentru imobflul situat pe str Alecu Russo nr 10, sector 2", conform documentaţiei depuse

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediutui Bucureşti, P)an

aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă
efectuate pe teren în data de 23.05.2019, s-a constatat că
pe o Iungime de 5m, astfel:
subteran, în carosabilul str. Alecu Russo, perpendicular,

până la Iimita din partea dreaptă a proprietăţii.
• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B.

Normele de protecţie a spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului
cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului
solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii i este valabil
numai însoţit de avizul Ministerului Culturii.
ĐIRECTOR EXECUTIV, Şef Serviciu Avize şí Acorduri
Simona-Mariana POP Daniela VOINĘSCUc,UREş

.‚.

ĺr ?
/

w Intocmit:

Red:P.R./3ex.-24.05.2019 . prezentul äv t pcstat pe site-uI PMB

pe dala de

Itt$

;i
._a•

PRIMĂRIA MUNICIRULUI BUCUREŞÎI
DIRECŢIA DE MEDIU

J

(C.U. nr.
Notificărü nr
de coordonare reţele edilitare,
comunicăm că, în urma verificării
Iucrarea se va executa subteran,

din conducta existentă1

nr. 304/2009 privind
Bucureşti, vă facem

aviz, aveţi obligaţia
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 ani 2019.ęu
DIRECTIA DE MEDiU

CÄTRE,
S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.
Strada Ghiocei nr. 11, sector 2, Bucuresti

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucuresti

Referitor ía ĺucrarea: “Branament de gaze naturale pentru imobilul situat în strada
Mihai Viteazui sector 1, Bucuresti"

Ca urmare a cererii depuse de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., înregistrată Ia P.M.B. cu
nr.1723553/29.03.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.2499/01.04.2019, prin care se solicită
emiterea avizului privínd executarea Iucrării: “Bransament de gaze naturale pentru imobilui situat
in strada Mihai Viteazulnr. sector 1' vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din
18.01.2019 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Acord de acces Ia
sistemul de distribuţie gaze naturale nr, i Soluţie de acces
nr, emise de Distrigaz Sud Reţele, Memoriu tehnic, Aviz nr.
emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1, Extras de carte funciară pentru informare
aferent imobil ‚ Clasarea notificării nr emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bucuresti, avize individuaie emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare, plan
de încadrare În zonă), Iucrarea constă în

- realizare branament de gaze naturale nou1 individual, RP din PE 100 SDR 11, Dn
32 mm, cu Iungimea de 6m (5m + lm reiser) i a unui post de reglare-măsurare aferent.
BranamentuI proiectat va fi racordat Ia conducta de gaze naturale, RP FE 100 SDR 11 Dn 63
mm, existentă in carosabilul din str. Mihai Viteazul. Traseul de pozare a bransamentului proiectat
va fi realizat pe domeniul public i va traversa parţial carosabilul i trotuarul, până postul de
reglare măsurare ce va fi montat În firidă, Ia aprox 4m de Iimita de proprietate stânga a imobilului
alimentat. Fozarea conductei de bransament se va executa Ia adâncimea de 0,5-0,9 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 09.05.2019 s-a constatat că în
dreptui irnobilului alimentat există aliniament stradal cu arbori plantaţi în a(veole/platbandă.

In urma anaIizării documentaţiei depuse i a verificărilor 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
menţionate.

- În proximitatea materialului dendrologic menţionat, săpătura se va executa manual
sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular
aI materialuiui dendrologic.

Nr. 2499117235531 MAŁ jg
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- Tn timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului

dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia ceI puţin 1 m — 1,5 m faţă

de arbori/arbuşti, conform 8Ff 8591/1997 Reţeĺe edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale in

jurul arborilor sau rănire&ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.
In cazul in care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic poate

fi pus in pericol de prăbusire prin dezrădăcinare, situaţie în care 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 Iucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor

uscate şi suportarea contravalorH eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. Dacă

în timpul execuţiei Iucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului radicuiar al

arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanţei minime de 1,0 faţă de arbori), existând

riscul secţionărií acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va reaíiza numai după obţínerea

unui aviz de specialitate emis in baza unei solicitări punctuale (defrisare care va implica plantarea

de material dendrologic in compensare).
- Este interzisă diminuarea suprafeţei de spaţiu verde prin betonarea alveolelor sau

a platbandei
In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de toaletare, iar Ia

finalizarea IucrărH aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea ce(or specificate în Certificatul de

Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti

împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.
Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrărü ulterior emiterii acestui aviz, aveţi

obligaţia solicitării revizuirii acestuia inainte de începerea execuţiei Iucrării.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art4, Iit. b)

din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiitor
verzi de pe terżtoriul Municipiului Bucureti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTQR EXECUTIV,

Întocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

(Ĺ

24. MAL 2019
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PRIMĂRIA MUNIC1PIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

‘M

CĂTRE,
S.C. ELTEO CONSTRUCT S.R.L.
Strada Voroneţ nr.12, BI.D7, Sc.1, Et.4, Ap.12, sector 3, Bucuresti

Spre ştiinţă:
PRIMARIA SECTORULUI 3 BUCURESTI
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE
os. Mihai Bravu nr.428, sector 3, Bucuresti

Referitor Ia Iucrarea: “Extinderea reţelei publice de apă potabilă $ canalizare pe str.
Balta Albina, de Ia intersecţia cu str. Drumul Balta Doamnei până în dreptul
imobilului cu nr Branament de apă potabilă $ racord canaIizare pentru
imobilul din str. Balta Albina n, i (fost nr, l din B-dul Theodor Pallady),
sector 3"

Ca urmare a cererii depusă de S.C. ELTEO CONSTRUCT S.R.L., înregistrată Ia
P.M.B. cu nr.1726349/09.04.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.2893/10.04.2019, prin care se
solicită emiterea avizului În vederea obţinerii autorizaţiei de construire privind executarea Iucrării:

Extinderea reţelei publice de apă potabilă .şi canalizare pe str. Balta Albina, de Ia intersecţia cu
str. Drumul Balta Doamnei până în dreptul imobflului cu nr . Branament de apă potabilă .i
racord canalizare pentru imobilui din str. BaIta Albina nr din B-dul Theodor
Paliady), sector 3", vă comunicăm următoarele:

1. /1688102 din
21.01.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic,
Adresa nr, emisă de Directia Patrimoniu-PMB, Aviz CTE
nr emis de APA NOVA BUCURESTI S.A, Aviz de traseu nr. emis de
Direcţia Servicii Publice din cadrul Primăriei Sector 3, Aviz nr emis de Primăria
Sector 3 Bucuresti, Clasarea notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia
Mediului Bucuresti, Aviz nr. emis de CTC- PMB, Adresa nr.

emisă de Direcţia Utilităţi Publice-PMB, avize individuale emise de deţinătorii
reţelelor tehnico-edilitare: Distrigaz Sud Muntenia, E-Distrihuţie Muntenia, Luxten, Netcity
Telecom, STB, RADET, Telekom Romania SA, plan de încadrare în zonă), Iucrarea constă în:

extinderea reţelei de apă potabilă pe str Balta Albina, de Ia intersecţia cu str. Balta
Doamnei până În dreptul imobilului cu nr din str. Balta Albina), cu o conductă din PEID De
l8Omm în Iungime de 275m. Reţeua de apă potabilă proiectată se va monta în carosabilul străzii
Balta Albina, Ia o adâncime medie de pozare de 1 ‚Sm, cu racordare în conducta de apă potabilă
existentă pe str. Balta Albina, din PEID l8Omm. Pe conducta nou proiectată se vor monta: un CV
cămin de vană i 3 hidranţi subterani de incendiu Dnl25mm, ce vor fi montaţi În trotuar. Conducta
nou proiectată se va monta în carosabilul străzü.

realizare branament de apă potabilă pentru imobilul din str. Balta Albina nr.
(fost nr.315A din B-dul Th. Pailady) executat din PEID 125x11,4mm (DnlOO mm) cu Iungimea de
6 m, ce va fi Iegat Ia conducta de apă potabilă nou propusă pe str. Balta Albina. Căminul de
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acestuia.
bransament va fi reabzat în incinta imobilului alimentat, Ia max. 2 m faţă de limita de proprietate a

extinderea reţelei de canalizare existentă pe str. Balta Albina cu o reţea de

canalizare executată din tuburi de PAFSIN de De S2Qmm, pe o Iungime 285 m. Canalizarea

propusă se va realiza în carosabilul din str. BaIta Albina (drum beton), cu pantă de 5%, de Ia

intersecţia cu str. Baita Doamnei până în dreptui imobilului cu nr. din str. Balta Aibina.

Conducta se va poza Ia o adâncime de 3,4 m în amonte i va ajunge Ia 4 m în aval. Racordarea

conductei de canalizare propuse din PAFSIN B2Omm Ia conducta de canalizare din PAFSIN De

B2Omm existentă pe str. Balta Albina se va realiza în căminul de inspecţie CI ex. Pe conducta de

canal propusă se vor realiza 6 cămine de vizitare CIlpr.-CI6pr i 11 guri de scurgere cu sifon

Iegate Ia căminele de vizitare propuse prin conducte de racord.
realizare racord de canalizare pentru imobilul nr din str. SaĹta Albina din

tuburi PEID 200x5,9mm, cu lungimea de 4m, Hcanal=3m, Hcr=1,5m i panta de 4%. Racordul se

va Iega în căminui de inspecţie propus Cispr. Căminul de racord propus se va amplasa in incinta

imobilului, la max.2m de Iimita de proprietate a acestuia.
Execuţia Iucrărfl se va realiza în anţ deschis.

2. Urmare a verilicării efectuate pe teren în data de 22.ą5.2019 s-a constatat că

traseul Iucrărilor se realizează în carosabilul beton din str. Balta Albina. In proximitatea Iucrărilor,

la limita carosabiluiui există vegetaţie crescută spontan, precum I arboń/arbuti.

In urma analizărh documentaţiei depuse ş a verificărilor pe teren, in conformitate cu

H.C.G.M.B. nr304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul

Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei Iucrării menţionate.

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de toaletare,

iar Ia finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este emis in baza şi cu respectarea celor speciĺicate in Certificatul de

Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu

planul anexă - vizat spre neschimbare.
Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterh acestui aviz, aveţi

obligaţia solicitării revizuirb acestuia înainte de inceperea execuţiei Iucrării.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va ti 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 spaţülor

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Întocmit,
ef Serviciu Avize ş Acorduri

Daniela VOI SCU

%ćŞ7Ĺ
Red:D.V.J 3ex./22.05.201 9 - prezentul aviz a fost postat po site-uI PMB
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Simona-Mariana POPA
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PRIMĂRIA MUNICIP$ULUI BUCUREŞ11 romonia2Ol9.eu
DIRECŢIA DE MEDIU

Nr.3406/ 1730497! MAŁ (1Jh4

CĂTRE,
S.C. ENGIE ROMANIA S.A.
Bulevardul Mărăsesti nr.4-6, sector 4, Bucuresti
p ri n
S.C. ANTOPREST ACTIV S.R.L.
Strada Afluentului nr.10, sector 1, Bucuresti

Spre ştiinţă:
PRIMARIA SECTORULUI 3
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE
Strada Intr. Odobesti nr.5-7, sector 3, Bucuresti

ADMINISTRAŢIA STRĂZILQR BUCUREŞTI
Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureti

Qbiectul Iucrării: “Reabflitare reţea distribuţie gaze naturale pe str. Fizicienilor,
sector 3, Municipiul BucureştĄ, cu conducte .şi branamente MP din PE SDR1 1"

Referitor Ia cererea depusă de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. ANTOPREST
ACTIV S.R.L., înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1730497/22.04.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.3406/23.04.2019, prín care se solicită emiterea avizului privind executarea Iucrărü
“Heabi/itare reţea distrŕbuţie gaze naturale pe str. Fizicienilor, sector 3, Municipiuĺ Bucure.ti,
cu conducte .şi branamente MP din PE SDRI 1 “ vă comunicăm următoarele:

1. conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr din
13.07.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planurile anexă, Memoriu
tehnic, Clasarea notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureti, Aviz de traseu nr. emis de Primăria Sector 3—Direcţia Servicii
Publice, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Străzilor Bucureti, Aviz
nr. emis de Primăria Sectorului 3 Bucureti, plan de coordonare avizat de
administratorii reţelelor edilitare, plan de încadrare în zonă), Iucrarea constă în:

Inlocuirea conductelor i bransamentelor de gaze naturale existente pe str.
Fizicienilor i Aleea Fizicienilor, cu conducte de PE1 00 SDR 11, in Iungime de 1989 m,
montate Ia 0,5 m de conductele existente (acolo unde este posibil), precum şi upgradarea
unor conducte i branamente existente pe str. Fizicienilor pe o Iungime de 67,5m. Lungimea
totală a conductelor i bransamentelor propuse spre reabilitare va fi de 2056,5 m. Conductele
propuse vor avea Dn 63mm, Dn 9Omm i Dn 125mm i se vor racorda Ia conductete
existente, conform planurilor anexă, astfel:

- Ia conducta MP existentă pe B-dul. Camil Ressu, din PE cu
- Ia conducta RP existentă pe str Fizicieniior, din PE cu Dn 125mm; (ş
- Ia conducta RP existentă pe str. A. Mostistea, din PE cu Dn l2Smm;
- Ia conducta RP existentă pe Aleea Fizicienilor, din OL1O"; J:
BranamenteIe propuse vor avea diametrul Dn 63mm. 0
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Traseul de pozare a conductelor de gaze naturale propuse, din punctul de cuplarea

Ia conducta existentă pe B-dul Camil Ressu, va subtraversa trotuarul i spaţiul verde aferent

vor fi pozate în carosabilul din aleile/trotuarul din str. Fizicienilor i respectiv, Aleea

Fizicienilor. Bransamentele propuse vor fi realizate conform planurilor anexă i a planului de

coordonare, prin aleile de acces, trotuar sau spaţii verzi aferente blocurilor D4, D3A, D2A,

043, 038, O1A, 018, 3E, 3F, 30, 202, 3A, 38, 3C, 1C, 10, 18, 23, 2A, 2,41, JF, 2C, 2D,

201, 10, 1A.
Montarea conductelor se va realiza in anţ deschis realizat prin săpătură Ia

adâncimea de 0,9m.
2. Ia verificarea în teren efectuată în data de 20.05.2019 s-a constatat că:

- traseul lucrărilor de înlocuire a conductelor de gaze naturale străbate carosabilul

din str. Fizicienilor (spre partea nr. postale impare, din dreptul blocului 04 până Ia aleea de

acces dintre bloc D2A i blocul cu nr. 56), carosabilul din str. Aleea Fizicienilor i aleile de

acces dintre blocurile 3E, 3D, 3F, 3D, 3A, 202, 201, 2D, 2C, 10, 1A, 1F, 23 i aleea de

acces din spatele blocurilor 1B, 10, 1D din B-dul Camil Ressu nr. 62,64,68.
- traseul branamenteIor se va executa prin trotuar, aleile de acces i spaţiile verzi

aferente blocurilor D4, D3A, D2A, D4B, 033, D1A, 013, 3E, 3F, 3D, 202, 3A, 33, 3C, 1C,

1D, 13, 23, 2A, 2A1, 1F, 2C, 2D, 201, 1G, 1A.
- în spaţü(e verzi aferente blocurilor menţionate există în proximitatea Iucrărilor

arbori, arbusti, plante pertene ş gazon.
Faţă de materialul dendrologic aflat în proximitatea lucrărilor, se va păstra distanţa

minimă de 1 m prevăzută în normativele în vigoare.
In urma analizării documentaţiei depuse şÎ 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 condiţiDnat execuţiei

Iucrării menţionate, astfeL
- Execuţia lucrării se va face numai în prezenţa unui reprezentant al Direcţiei de

Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, având obligaţia anunţării direcţiei

noastre cu 5 zile inainte de inceperea Iucrării, Ia tel. 0211305.55.00, interior 4108.

- In proximitatea arboriIor/arbutiIor existenţi în spaţiile verzi traversate de traseul

conductelor de gaze propuse, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie

adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI materialului

dendrologic.
- In timpul Iucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului

dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia ceI puţin 1 m — 1,5 m

faţă de arbori/arbuşti, conform SR 8591/1997 Reţele ediĺitare subterane, Condiţii de

amplasare.
- Este interzisă secţionarea rädăcinilor, afectarea gardului viu existent în

proximitatea Iucrărilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau

rănire&ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.
In cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic poate

fi pus în pericol de prăbusire prin dezrădăcinare, situaţie in care nu suntem răspunzători de
eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic, Dacă Ia verificările

ulterioare (12 Iuni de Ia finalizarea Iucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului

dendrologic aflat pe traseul Iucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea

contravalorH eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.
In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de toaletare, iar Ia

finalizarea Iucrării aveţi obligaţia aducerü terenului Ia starea iniţială, inclusiv plantarea

gazonului i refacerea pistelor de biciclete (acolo unde este cazul).
Dacă in timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului

radicular aI arhorilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanţei minime de 1,0 faţă de

arbori), existând riscul secţionărh 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).
ln Procesul verbal de recepţie preliminară de refacere a zonelor afectate de Iucrări

vor fi consemnate constatări cu privire Ia starea materialului dendrologic (arbori/arbusti) si a

spaţiilor verzi afectate de Iucrări, conform art, 13 din Anexa 1 Ia HCGMB nr.220/2018 privind
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aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea .şi execuţia Iucrărflor de
infrastructură (tehnico - edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

Inainte cu 5 zile Iucrătoare de începerea Iucrărilor, vor fi înstiintate asociaţiile de
proprietari/Iocatari din zonele afectate de Iucrări, prin afiarea Ia avizierul blocurilor a datei
inceperii execuţiei Iucrărilor.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti ş in
baza planului de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare.

Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrării ulterior emiterfl acestui aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii inainte de începerea execuţiei Iucrărh.

Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării sunt răspunzători de execuţia Iucrărilor i
de respectare condiţiilor din prezentul aviz.

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- QPA
O

4'

11;

Întocmit,

ef Serviciu Avize i Acorduri
Daniela VOINESCU

o

Red:D.V../ 4ex./22.05.201 9 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
htto://www.pmb.ro/institutii/primar!&directii/directia mediu/avize arboń in consultar&avize arboń in consultare.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11
DIRECŢIA DE MEDIU

wjp?9J2.ęy

CĂTRE,
ENGIE ROMANIA S.A.
prin
S.C. ERBAŞU EDIL CONSTRUCT SR.L.
Bulevardul Uverturii nr.194-200,et3, sector 6, Bucuresti

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC ŞI DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6
Intr. Av. Lt. Caranda Gheorghe nr.9, sector 6, Bucuresti

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI
Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureti

Referitor Ia Iucrarea: ‘Extindere conductei de gaze naturale i branament gaze
naturale pentru imobilul din Đrumul Ciorogărla nr. ‚ sector 6, Bucureşti"

Ca urmare a cererii depuse de ENGIE ROMANIA S.A. PRIN S.C. ERBAŞU EDIL
CONSTRUCT S.R.L., înregistrată Ia RM.B. cu nr.1731434/24.04.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.3495/25.04.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: “Extindere
conductei de gaze naturaĺe si bransament gaze naiurale pentru imobilul din Drumul Ciorogărla
nr ‚ sector 6, Bucuresti' vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din
06.11.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic,
Acord de acces )a sistemu) de distribuţie gaze natura)e nr. i Soluţie de
acces nr, emise de Distrigaz Sud Reţele, Contract de vânzare autentificat sub
nr. notar public ‚ Autorizaţie de construire nr. din
23.08.2017 i nr, emise de Primăria Sector 6 Bucuresti, Clasarea notificării
nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucurefl, Aviz
nr. emis de CTC —PMB, Aviz nr. emis de Primăria
Sector 6 — ADPDU S6, plan de coordonare avizat de deţinătorH reţelelor tehnico-edilitare, plan de
incadrare în zonă), Iucrarea constă în

extinderea conductei de gaze naturale cu o conductă montată subteran, RP din PE
100 SDR11 cu Dn 250 mm pe Drumul Ciorogârla, cu o Iungime de 125 m, conductă care se va
cupla Ia conducta de gaze naturale RP Dn 180 mm existentă în carosabilul din Drumul Ciorogärla,
conducta de gaze naturale propusă se va continua printr-o conductă PE100 Dn lBOmm montată
subteran pe Drumul Roţii (drum de acces — neamenajat, drum de pământ), pe o Iungime de 223
m, până în dreptul imobilului cu nr. din Drumul Ciorogârla, unde conducta propusă va
avea cap terminal. Pe Drumul Roţii (drum de acces), un tronson din conducta de gaze naturale
proiectată se va monta suprateran i va fi realizată din OL 8" (tronson cu Iungimea de 27m).

Realizare branament de gaze naturale RP din PE1 00 SDR 11 Dn 9Omm i
Iungimea de 8 m (7 m +1 m reiser), de Ia noua conductă de gaze naturale Dn 180 mm proiectată
în carosabilul (drum de pământ) din Drumul Roţii până la postul de reglare-măsurare ce va fi

I til
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amplasat ia Iimita de proprietate a imobilului alimentat. BranamentuI propus se va poza subteran

Ia adâncimea de min. 0,9 m, în anţ deschis realizat prin săpătură manuală.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 20.05.2019 s-a constatat că

traseul de pozare a conductei de gaze i a branamentuIui proiectate nu afectează spaţii verzi,

arbori sau arbusti.

În urma analizării documentaţiei depuse i a verificărilor pe 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.

Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau de toaletare,

iar Ia finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerH terenului Ia starea iniţială.
Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatui de

Urbanism nr. din 06.11.2018 emis de Primăria Municipiuiui Bucureşti i în baza

planului de coordonare vizat de administratorü reţelelor tehnico-edilitare.
Pentru orice modificare apărută în traseul Iucrărfl ulterior emiterH acestui aviz, aveţi

obligaţia sobcitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrării.
Beneficiarul, respectiv executantul iucrărH sunt răspunzători de execuţia Iucrărilor i de

respectarea condiţülor din prezentul aviz.
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 spaţhlor

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Întocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

Red:D.v..ĺ 3 ex./23.05.201 9 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://w.pmb.roľinslitutii/pńmariWdirectii/diredia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare.php

pe data de

2 kMAł. 2019
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PRJMĂRJAMUNIaAULUI BUCUREŞ11 fo[npnţo2QJÝ,.eu
DIRECTIA DE MEDIU

Nr. 10814, 2623/1676467,

CĂTRE,
S.C. POWERTEC PROIECT S.R.L.
B-dul Banu Manta nr2, apt.5, sectoru) 1, Bucuresti

Spre ştńnţă:
ADMINISTRAŢIA STRAZILOR BUCUREŞTI
Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucuresti

REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA
Strada Petricani nr. 9A, sector 2, Bucuresti

Referitor la Iucrarea: ‘Mărire grad de siguranţă în alimentarea cu energie electrică a
consumatoriIor din zona Staţiilor de transformare Timpuri Noi, Pipera i reconfigurare
reţea de medie tensiune"

Ca urmare a cererii depuse de &C. POWERTEC PROIECT S.R.L, înregistrată Ia
P.M.B. cu nr.1676467/01.11.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.10814/02.11.2018, completată cu
documentaţia înregistrată Ia P.M:B. cu nr. 1724435/02.04.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr.
2623/03.04.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea Iucrării:
“Mărire grad de siguranţă in alimentarea cu energie electrică a consumatorilor din zona Staţiflor
de transformare Timpuri Noi, Pipera .şi reconfigurare reţea de medie tensiunď, vă comunicăm
următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din
19.09.2017, prelungit până Ia data de 18.09.2019, emis de Primăria Municipiu(ui Bucureşti
împreună cu planurile anexă, Memoriu justificativ, Aviz de traseu nr. emis de
Administraţia Străzilor Bucuresti, Aviz nr. emis de Primarul Sectorului 1
BucuretL, Clasarea notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureti, plan de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, împuternicire)
Iucrarea constă in

- realizare obiectiv propus prin pozarea subterană a patru cabluri electrice 2OkV pe
un traseu în Iungime de 2.250 m situate pe domeniul public. Cablurile electrice proiectate vor fi
pozate în tub de protecţie cu D=l6Omm, pe un traseu ce pleacă din Staţia de transformare
Timpuri Noi IT/MT (existentă pe str. Radu Vlădescu), va continua prin carosabilul/trotuarul din
str. Radu Vlădescu, apoi prin str. Lascăr Buruiană, Corneliu Roman1 prin trotuarul din str.
Agronomiei, str. Neculai Stamatin, va subtraversa prin foraj orizontal dirijat carosabilul din
str.Aleea Privighetorilor i va continua prin aleea existentă paralelă cu Aleea Privighetorilor, pe
aceIai traseu cu aI cablurilor existente (Ia Iiziera pădurü). Traseul Iucrărilor va subtraversa prin
foraj orizontal carosabilul din str. Vadul Moldovei, după care va continua prin trotuarul din str.
Erou Iancu Nicolae până Ia Iimita administrative a Municipiului Bucuresti, unde se mansonează
Ia cablurile existente. Adâncimea de pozare a cablurilor electrice va fi de 0,8-1 ‚2m în trotuar i de
1,2-1,5 m Ia traversarea drumurilor.

2. Urmare a verificărü efectuate pe teren în data de 06.05.2019 s-au constatat:
- în trotuarul din str. Erou lancu Nicolae există platbandă (Iipită de Iimita de

proprietate a imobilelor) cu arbori/arbuti plantaţi în aceasta;
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- traseul Iucrărilor va străbate aleea existentă Ia Iiziera pădurii (prin canale

existente), in proximitatea traseului existând vegetaţie sub formă de arbori ęi arbuti;

- in trotuarul din str. Agronomiei există aliniament stradal sub formă de platbandă

cu gard viu, arbori i arbuti plantaţi.
- în proximitatea traseului din str. Radu Vlădescu, str. Lascăr Buruiană, Corneliu

Roman există în proximítatea vegetaţie crescută spontan.
In urma analizării documentaţiei depuse i a verificărilor din teren, in conformitate cu

H.C.S.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

menţionate.
In execuUa Iucrărilor executantul Iucrării va ţine seama de următoarele:

- În proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o

tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI materialului

dendrologic.
- Tn timpul lucrărilor, executantul va Iua măsuri de protejare a materialului

dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) Ia cel puţin 1,0 -1,5 m Ťaţă de

arbori, conform SR 6591/1997 ReţeIe edilitare subterane, Condiţii de amplasare;

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în

jurul arborilor sau rănire&ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.
Precizăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de đefrişare sau de

toaletare, iar Ia finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de

Urbanism nr. ‚ prelungit până Ia data de 18.09.2019 i în baza

planului de coordonare depus Ia prezenta documentaţie.
Beneficiarul, proiectantul, respectiv executantul Iucrărü vor fi răspunzători de execuţia

Iucrărilor i respectarea condiţiilor din prezentul aviz precum i Iegislaţia în vigoare.
Pentru orice modificare apărută în traseul lucrărH ulterior emiterfl acestui aviz, aveţi

obligaţia solicitărb revizuirü 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-Mariana POPA

i!I Întocmit,
ef Serviciu Avize i Acorduri

Daniela VOINESCU

Aed;O.v../ 3ex./24 ‘5.2019 . prezentul aviz a fost postat pa site-uI PMB
pe daia de
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Direcţia de Mediu

Către : SC PROFILUX SA - Bd. Iancu de Hunedoara nr.33, ap. 4, sector 1, Bucureti

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1
ADP Sector 1 - B-dul Poligraüei nr 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: „Bransament de apă i racord canalizare menajeră i pluvială
pentru imobilul situat pe Şos. Bucure$i-Târgovite nr. ‚ sector 1"

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată ia P.M.B. cu nr. 1758365/25.07.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 7415/26.07.2019, completată cu documentaţia înregistrată Ia
P.M.B. cu nr. 1771613/11.09.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 10371/12.09.2019, prin
care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării: „Brnnament de apă ş
racord canalizare menajeră I pluvială pentru imobUul situat pe os. Bucureti-Târgovi$e
nr42, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. din

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.
emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,

Avizele/acordurile individuaie ale deţinătorilor de reţeie edilitare, aviz de traseu emis de
Administraţia Străzilor Bucuresti, ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma veriflcării
efectuate pe teren în data de 17.09.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa
subteran, asťei:

• BranamentuI de apă potabilă va avea diametrul Dn 30 mm, o iungime de 5m i se
va racorda ia conducta publică de apă potabilă existentă pe str. Nicolae Nicoieanu.

• Racordul de canalizare menajeră va avea o iungime de 8m i va coiecta i evacua
apele uzate din imobil, în reţeaua publică de canalizare menajeră existentă pe str.
Nicolae Nicoleanu

• Racord canalizare ce se va executa din tuburi pvc i va avea o Iungime de lOm,
colectând apele uzate din imobil în reţeaua publică de canalizare pluviaiă existentă
pe str Nicolae Nicoleanu.

• În proximitatea traseului, pe partea numerelor pare a stăzii Nicolae Nicoieanu
există piatbandă cu iarbă i doi arbuti tineri.
Tn timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţeior minime

faţă de axui arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane, Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului iucrării, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnoiogie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. În timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
aItor materiale în jurul trunchiuiui arboriior şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Nr. 1758365,1771613/7415,10371/ “‘“V2Üţy
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ĺn cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborfl din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular ai acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finaiizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
iucrărfl, veţi avea obligaţia înlocuirfl exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat
ai execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută uiterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială,
inciusiv plantare iarbăigazon.

Conform articolului 5, Iitera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şř
administrarea spaţfllor verzi din intravilanul iocalităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor
verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin
betonarea platbandelorlpastilelorlalveolelorlspaţiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată
conform H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normeie de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, art4, Iit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toa Ietare.

Beneficiarul, respectiv executantul iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia
Iucrării i pentru respectarea condiţiiior din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

Întocmŕt:
Exp. Roxana PARASCA

2011

Red:M/4ex.-28.1O201g - prezenlul aviz a fost postat pe stte-uI PMB
pe data de

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

l NO 20w

Către SC ENNERGIES CONS pentru E-Distribuţie Muntenia
(Str. PuţuI cu Tei nr. 53, sector 4, Bucuresti)
(ennergiesgmaiL com)

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr 1, sector l

Referitor Ia Iucrarea: „AIimen tare cu energie electńcă a imobflului cu adresa
str. Preciziei nr. ‚ sector 6, Bucuretľ'

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia RM.B, cu nr 1763292/12.08.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 8051/13.08.2019 completată cu documentaţia înregistrată Ia
P.M.B. cu nr. 1772666113.09.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 10475/16.09.2019, prin
care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea IucrărU: AIimentare cu energie
electäcă a imobflului cu adresa str Preciziei nr 3P, sector 6, Bucuresü", conform
documentaţiei depuse (C.U. nr. a planurilor anexate şi
Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de
Administraţia Străzilor Bucureti), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren
în data de 16.10.2019, s-a constatat că Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de
350m, asťel:

Extindere reţea electrică din staţia llOkv Iremoas, existent în str. Preciziei, în
dreptul imobilului cu nr. cadastral IE 214958, i continuă pe un traseu ce străbate
trotuarul nr. impare aI str. Preciziei i continuă prin incinta imobilului alimentat până
Ia noul PT.
Iucrarea se execută prin platbandă/spaţiu verde, cu arbori, situată între Iimita de
proprietate i trotuarul str. Preciziei.

Tn timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime
faţă de axul arborilor de lm—1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare
subterane. Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

Tn 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, defrişarea arborilor in cauză se va efectua numai după obţinerea
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Nr. 1763292,1772666 I 8051,10475 I
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Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
IucrărU, veţi avea obligaţia înlocuirU exemplarelor uscate şi suportarea contravalorfl
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat
aI execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială,
inclusiv plantare iarbălgazon.

Conform articolului 5, Iitera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor
verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin
betonarea platbandelor/pastilelorlalveolelorlspaűu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată
conform H.C.&M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, arŁ4, Iit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau
toaletare.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia
Iucrării ęi pentru respectarea condiţiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

lntocmit:
Exp. Roxana PARASCA

29.OCT. 2019

Red:M./3ex.-2.1Q.2O1g - prezenlul aviz a fost postat pe site-uI PMB
• pe data de

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mar1anaPOPA

ľ-')
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1763972,1780328,1791988/8252,11394,12733/

CĂTRE,

O 3. DFĹ 2019

)

S.C. PROIECTECH CONSTRUCT S.R.L.

Str. Cireşoaia, nr. 2, sector 1, Bucuresti

- Amenajare pamare de mşedin(ă str, Maşina de Pâine, nr. 20, bI. 0D37 -

)

2. Urmare a verlflcărll pe teren din data đe 12.09.2019 a amplasamentului lucrărll
conťomi [nformaţiilor din documentele enumerate antedor, s-au constat următoarele:

a) pe amplasamentul Iucrăńi, în zona parcăhi, se află pastile şi platbande verzi in
suprafaţă iotală de aproximativ 4Omp, pe care regăsim Ąex. arboń (care, conform
Memońului Tehnic1 nu vor suferi modificărilintervenţli);

b) in vecinătatea amplasamentului Iucrârii există spaţii verzi cu arbońIarbuH plantaţi
(care, conform Memoriului Tehnic, nu vor suferi modiflcăńľintervenţii).

Bd. Rew1a Elsabeta rw. 47, od poşti 050013 sedmb, &Jon$, Rnâr&

retozt.305.ssoo
Mltitwiww ‚w,,bm

! IUXASII
‘i şiI

I11

Referitor la adresa dvs. inregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti - PMB cu nr.
1763972114.08.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6252119.08.2019, cu completările ulterioare
înregistrate Ia Primăria Municipiului Bucureşti - PMB cu numerele 1780328/08.10.2019 ęi
1791986(13.11.2019 i la Direcţia de Mediu cu numerele 11394109.10.2019 i
12733/14.11.2019, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate privind executarea
Iucrăńi de amenajare a unei parcăd de reedinţă pe terenul situat in str, Maşina de Pâine, nr.
20, bl. 0D37, sector 2, conform CU nr. 1166í104 ‚M" din 18.07.2019, vă comunicăm
următoarele:

1. b baza informaţlHor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) Cedificatul de Urbanism Nr. 11661104M din 18.07.2019, însoţit de planurile anexă

sc.: 1:500, 1:2000, vizate spre neschimbare;
b) Memoriu tehnic;
c) Clasarea Notilicării nr. 17105119.08.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureęti;
d) PIan de sItuaţie existent sc.: 1:500;
e) PIan de situaţie propus sc.: 1:500;
O Avizelelacorđurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
g) Avizul Comisiei Tehnice de Clrculaţie — PMB nr. 16557/08.10.2019 cu planul anexă

vizat spre neschimbare.



6. Prezentul aviz are termen de valabiiitate 1 an de Ia data emiieńi.

D!RECTOR EXECUTIV,

Si ŞWá44,riana POPA
&

*0147
„ ż&NavW,m

Bd. Rena EsabeÉa & 47 poşti 05l3 sea 5 Buanţt Romănia

T& 021.30555 00

3. În urma analizei documentaţiei depuse şi a aspecteIor constate pe teren se emÍte:

AVIZ FAVORABIL
Cu respectarea următoareior conditii:

a) Se interzice diminuarea spaţiului verde aĺerent blocurilor ampiasate adiacent terenului
pe care se va executa proiectul de „amenejam parcare de reşedinţă slr, Maşina de
Pâine, nr. 20, bI. 0D37", precum i a spaţflior verzi ęi a mateńalului dendrologic situat
pe amplasamentul proiectului;

b) In dreptul mateňalului dendrologic din vecinătatea Iucrădi ęi de pe amplasament,
săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren
care să nu distrugă sistemul radlcular aI mateńalului dendrologic. In timpul Iucrăriior
constructorul va Iua măsuri de protejare a matehalului dendrologic, se va evita
depunerea pământului sau altor materiate in jurui trunchiului arborilor i
rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare;

c) In cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic, sunteţi
răspunzători de eventualele pagube prođuse Ia condiţii meteo nefavorabile;

d) În situaţia in care apar modificări ale proiectuIui, ulterior emitehi prezentuiui aviz, ce
pot implica afectarea vegetaţiei, aveţi obligaţia solicităhi revizuirii avizului înainte de
inceperea execuţiei Iucrăritor;

e) Conform prevederilor art. 5, Iit, h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiÜor verzi din intravflanui !oc&itái'üor, republicatä, cu modificările şi
compietările ulieńoare: persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiiior verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţiilor verzi (platbanđe,
pastile, alveoie, etc.);

1) Nerespectarea celor menţionate fn prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normeie de
proiecţie a spaţülor verzi de pe teriioriui Municipiului Bucureşti.

4. Elaboratorul şi beneficiarul documentaţiei pentru obţinerea avlzului PMB-Direcţia de
Mediu răspund pentru exactitatea dateior inscńsurilor cuprinse in documentaţia ce a
stat Ia baza emiterii prezentului aviz.

5. În baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare a materiaiuiui
dendrologic. )

Întocmit

Exp. Sim:%ESCU

Red. P.Si4ex.-28,l 1.2019 - prezenkd avÍz a rosl postal pe &Ie.ul PMB
htp iM%v pmb t&nsb!utuĺpnmad&Wredwd recba med,Wsvize ertai In consultar&avize altcn n consullare php. pe dala de



PRIMĂRIA MUNJCIPIULUI
BUCU REŞTI
Direcţia de Mediu

tĺ

Nr 1763973,1780263,1792007/8253, 11340,127321

CĂTRE,

OIOEQ 7019

J

J

S.C. PROIECTECH CONSTRUCT S.R.L.

Str. Ciresoaia, nr 2, sector 1, Bucuresti

- Amenajare pamam de mşedinţă sttt Luntrei nr.3 -

8d. Regm Ebabeta tt 47, d pcşWI O513, Mdor 5. Buares. Rmika

T&021.305.55.OO
httpiWn.pnb.w UAS

Referitor Ia adresa dvs. inregistrată Ia Primăria Municipiului Bucureti - PMB cu nr
1763973114.08.2019 ęi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 8253119.08.2019, cu completăńle ulteńoare
inregistrate la Pńmăńa Municipiului Bucureti - PMB cu numerele 1780263107.10.2019 i
1792007113.11.2019 l Ia Direcţia de Mediu cu numerele 11340108.10.2019 şi
12732114.11.2019, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate privind executarea
Iucrării de amenajare a unei parcări de reşedinţă pe terenul situat in str. Luntrei nr3, sector 2,
conform CU nr 1165149 „L din 18.07.2019, vă comunicăm următoarele:

1. În baza infomiaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) Certificatul de Urbanism Nr. 1165149 din 18.07.2019, insoţit de planudle anexă sc.:

1:500, 1:2000, vizate spre neschimbare;
b) Memoriu tehnic;
c) Clasarea Notificădi nr. 17106/19.08.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureti;
d) PIan de situaţie existent sc.: 1:500;
e) PIan de situaţie propus sc.: 1:600;
f) Avizele/acordudle indiviđuale ale deţinătońlor de reţele edilitare;
g) Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie — PMB nr. 18555/08.10.2019 cu planul anexă

vizat spre neschimbare.

2. Urmare a verlflcähl pe teren dIn data de 12.09.2019 a amplasamentului Iucrăňl
conform informaţior din documentele enumerate anterior, s-au constat următcarele:

a) pe amptasamentul Iucrării, in zona parcării, se află două płatbande verzi in suprafaţă
totală de aproximativ 23mp, pe care regăsim 1 ex. arbore (care, conform Memoňului
Tehnic, nu vor suferi modificări/intervenţii);

b) in vecinătatea amplasamentului Iucrărll există spaţii verzI cu arbcd/arbusti plantaţi
(care, conform Memodului Tehnic, nu vor suferi modificăńľintervenţii).



3. in urma analizei documentaţiei depuse ęi a aspectelor constate pe teren se emite:

AV1Z FAVORABIL
Cu respectarea următoarelar conditii:

a) Se interzíce diminuarea spaţiului verde aîerent blocuŔlor amplasate adlacent terenului

pe care se va executa proiectul de „amenajare pamare de reşedinţă str Luntre, nr.3,

precum i a spaţiiior verzi şi a materialului dendrologic situat pe amplasamentul

proiectului;
b) In dreptul materialuiui dendrologic din vecinătatea Iucrării i de pe amplasament,

săpătura se va executa manual sau utilizănd o tehnologie adaptată condiţiilor din teren

care să nu distrugă sistemul radicuiar ai mateńaluiui dendrologic. In timpul Iucrăńlor

constructorul va Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita
depunerea pămăntului sau altor maleriale în juwl twnchiului arbohlor i

rănirealruperea ramuńlor arborilor prin manevrarea utiiajelor din dotare;
c) In cazul in care este secţionat sistemul radicuiar aI materialului đendrolcgic, sunteţi

răspunzători de eventualele pagube produse Ia condijii meteo nefavorabile;
d) in situajia in care apar modificări aie proiectului, uilerior emiterü prezentului aviz, ce

pot implica afectarea vegetaţiei, aveţi obligaţia soiicitării revizuirii avizuiui tnainte de
începerea execuţiei Iucrărilor

e) Conform prevederilor art. 5, IiL h, din Legea nr. 24/2007 privind regĺementerea şi
edministrerea spaiiüar veni din intra viIanu) Iocalitätilor, republicată, cu modiňcáÁie i1
completárile ulterioare: persoanele fizice i juńdíce au obligaţia să nu diminueze j
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţiilor vsrzi (piatbande,
paslile, alveole, etc.);

f) Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sanc!ionată
conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normeie de
protec;ie a spaţiüor verzi de pe teritoduí Municipiului Bucureşti.

4. Elaboratorul i benefĺciarul documentaţiei pentru obţinerea avizului PMB-Direcţia de
Mediu răspund pentru exactitatea datelor inscrisuiiior cuprinse in documentaţia ce a
stat Ia baza emiterii prezentuiui avřz.

)

îniocmit:

Exp. Simona QPESCU

2aNov
Red.. P.SJ4ex.-28.I1.2019 - prezenlul sviz e ĺcst pcslal pe sie-ul PMB
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5. ln baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau toaletare a
dendrologic.

6. Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de ia data emiterii.

materialuiui

DIRECTOR EXECUTIV,

POPA
Iĺ't ‚Y/ÁK1 A UbRl
II M5 1ÁY'9
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

01N0Y2019
CĂTRE

S.C. APA NOVA BUCUREŞTIS.A.
Str. Tunari nr. 60, clădirea Ştefan cel Mare, etaj 6-9, sector 2

Spre tünţă:

- Administraţia străzilor
Str. Dornni(a Ancuţa nr 1, sector 1

- Administratia Domeniului Public Sector
B-dul Poligrajîei nr. 4, sector l

Referitor Ia lucrarea: Ínlocuire refea publică de apă potabilă pe str. Grigore Alexandrescu
(tronsonul B-dul Lavcăr CaÍargiu — Calea Dorobanţi,), sector l

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1768041/29.08.2019 şi la Direcţia de
Mediu cu nr. 9833/30.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrărü:

Inlocuire reţea publică de apă potabilă pe str. Grigore Alexandrescu (‘íronsonul B-dzd Lascăr
Catargiu — Calea Dorobanţij sector I “, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.
din 15.04.2019, a planuńlor anexate i Memoriului tehnic, Clasarea Notificăńi nr.

emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti şi Plan de coordonare
reţele semnat de deţinătońi de re;ele edilitare, Avizul ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale
nr. )‘ vă comunicăm că, în urma verificăńi efectuate pe teren în data de
24.10.2019, s-a constatat că săpătura se execută în carosabil, cu trotuar rară plantaţie de aliniament.

In urma analizării dosamlui, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bueureşti, vă facem eunoscut avizul
favorabil execuţiei Iucrărilor menţionate, Ia finalizarea lucrării având obligaţia aducerii terenului
la starea iniţială.

Prezentul aviz este condiţionat de respectarea tuturor prevederilor din actele care au stat la
baza instmmentărü solieitărü, iar pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz,
aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art. 4, lit, b din Anexa l la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţülor veni
de pe teritoriul Municipiului Bucureti.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrisare sau toaletare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiteńi.

DIRECTOR E
simonaMariar,:)

Expe,..fr&üna ENACHE

Red E.C. 14 ex. — 25.10,2019 . prezentul a'.t a fost poslal pe site.u! PMB ?
pe data dc
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o
o



PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr 17704351101271 NOV LUJ9

Către : MD ELECTRIC PRQJECT SRL — prin dI. - Bd. Regiei nr. 6D, et. 2,
ap. AXA, sector 6

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electmnicü nr. 44, sector 2

Referitor Ia Iucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobflului situat pe str. Fântânica
nr. ‚ sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1770435/06.09.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 10127/09.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Aĺimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str Fântânica nr
41, sector 2", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. a
planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notif]cării nr. emisă
de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale
deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că,
în urma veriflcării efectuate pe teren în data de 18.10.2019, s-a constatat că lucrarea se
va executa subteran, pe o Iungime de 536m, astfel:

• din PTZ 1733 existent în incinta Pieţei Agroindustriale Delfinului, existent în bd.
Chiinău Ia intersecţie cu str. Ciocărliei, prin carosabilul str. Ciocărliei,
subtraversează str. Clocărliei, continuă prin trotuarul nr. impare aI str. Doamna
Ghica, apoi prin trotuarul str. Fântânica, până Ia limita din partea dreaptă a
proprietăţii.

• fără afectarea vegetaţiei existente în vecinătatea traseului Iucrării din spaţiu verde
parc i spaţiu verde situat Ia Iimita proprietăţilor i trotuar.
In timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei

minime dintre cablul electric i axul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, de
1 m—1 .5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii
de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. În timpul Iucrărilor constructorul va
lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma veriflcărilor ulterioare (24 Iuni de la finalizarea
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi supońarea contravalorfl
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Iái siIBd. Regina Ehsabeia nr 47 cod poştal 050013, sector 5, Bucureş, Románia



Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil, cu
respectarea următoarelor condiţii:

- În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii
prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de
începerea execuţiei lucrărilor.

- La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de
realizarea proiectului.

- Este interzisă diminuarea suprafeţelor spaţilor verzi prin betonarea
platbandelorlpastilelorlalveolelorlspaţiului verde, conform prevederilor art. 5,
Iit. h, din Legea nr 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi
din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, ań.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaletare.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia
lucrării i pentru respectarea condiţiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-MariaqęţPSPA
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ů'ű 1ĺ'% Întocmit
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1771121 1102801

Către : DL — prin d-na — soiicită ridicarea
exemplaruiui de ia registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poĺigraflei nr. 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşament electric subteran pentru alimentarea cu energie a
imobflului situat pe str. Salva nr ‚ sector 1, Bucureşti

o
Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B, cu nr 1771121/09.09.2019 şi Ia

O Direcţia de Mediu cu nr. 10280/10.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării.,,Branşament electric subteran pentru aíimentarea cu energie a
imobflului situat pe str Salva nr 24, sector 1", conform documentaţiei depuse (C.U. nr

a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea
Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare), vă comunicăm că, în
urma verificării efectuate pe teren în data de 23.10.2019, s-a constatat că Iucrarea se va
executa pe o Iungime de 28m (lOm stâlp + 18m trotuar, subteran), astĺel:

• din stâipul existent în dreptil imobilului cu nr. 22 din str. Salva, prin trotuarul nr. pare
aI str. Saiva, până Ia aproximativ 5m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii.

• fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor

minime faţă de axul arborilor de im—1.Sm, conform prevederilor SR 8591/1997
Reţele edilitare subterane, Condiţii de ampiasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

ĺn cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi"modeiată" în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi in timpul execuţiei poate fl secţionat sistemul
radicular ai acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea
unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţři
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventuaielor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Bd. Regna EIisabeta nr. 47, ccd poşlal 050013. sedor 5, Bucureşü, Rcniánia



Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil condiţionat
aI execuţiei Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte đe începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
Conform articolului 5, Iitera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare „pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi
persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor
verzi", Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verđe prin
betonarea platbanđelorlpastileior/alveolelor/spaţiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, Iit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau
toaletare.

Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia
Iucrării i pentru respectarea condiţiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii i este valabil
numai însoţit de avizullacordul Administraţiei Domeniului Public sector 1.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mari a POPA

lntocmit:
Exp. Roxana PARĂ SCA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către : SC Best Electroproiect &R.L. — solicită ridicarea exemplarului de Ia
registratura PMB
pentru SC E-Distdbuţie Muntenia SA

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligraűei nr. 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşament electric în vederea &imentăńi cu energie electrică a
( imobflului din str Petre 5. Aurelian nr ‚ sector 1, Bucureşti

c
Referitor ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1772265/12.09.2019 şi Ia

Direcţia de Mediu cu nr. 10438/13.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: Branşament electric în vederea alimentărű cu energie electrică a
imobflului din str Petre 5. Aurelian nr 23, sector 1, vă comunicăm următoarele:

1. conform documentaţiei depuse C.U. nr.
a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă
de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale
deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1.

2. în urma verificării efectuate pe teren în data de 23.10.2019, in baza
documentelor depuse, enumerate anterior1 s-a constatat că Iucrarea se va executa
subteran, pe o Iungime de 30m, asťel:

• din CD 2176 existentă în spaţiu verde din partea imobilelor cu nr, pare ai str. Petre
5. Aurelian, prin spaţiu verde aI str. Petre 5. Aurelian, subtraversează str. Petre. 5.
Aurelian, continuă prin trotuarul nr. impare aI str. Petre 5. Aurelian, până Ia Iimita
din partea stângă a proprietăţii.

• fără afectarea vegetaţiei existente în platbanda din dreptui imobilului i a vegetaţiei
existente în vecinătatea CD-ului.
3. Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil, cu

respectarea următoarelor condiţii:
a) In timpui executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei

minime dintre cablul electric ęi axul arborilor identificaţi in teren, de lm,
conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edflitare subterane. Cond%ii de
amplasare.

b) Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiiior din teren care
să nu distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. În timpul Iucrărilor
constructorul va iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita
depunerea pământului sau aitor materiale în jurul trunchiuiui arborilor şi
rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

Nr. 1772265 I 10438 / Q t NOV. 2019
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c) Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia
condiţii meteo nefavorabile.

d) Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea
traseului Iucrărfl, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

e) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului
aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei
I u c rări Ior.

f) La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de
realizarea proiectului (inclusiv plantare iarbălgazon).

g) Este interzisă diminuarea suprafeţelor spaţilor verzi prin betonarea
platbandelorlpastilelorlalveolelorÍspaţiului verde, conform prevederilor art. 5, Iit.
h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţUlor verzi de
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, Iit.b.

i) Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaletare.

j) Benefîciarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia
Iucrării i pentru respectarea condiţiilor din aviz.

k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

29iCÎ. 2019

Red:PR.ĺ3ex.-291O.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
pe data de

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-MarianaPOPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

p 1. IłO12

Către : SCANTOPRESTACTIVSRL - Str. Afluentuluinr. 10, sector 1

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1
ADP Sector 1 - B-dul Poligraflei nr. 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Lucrare structurală de interconectare reţea distribu ţie gaze
naturale pe str Fwmoasă, str. Sevastopol, Intrarea Sevastopol, Intrarea Ionescu David,
Intrarea Dascălu Nicolae, Intrarea Dan Augustin, sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B, cu nr 1774230/19.09.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 10731/20.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
xecutarea Iucrării: „Lucrare structurală de interconectare reţea distribuţie gaze natur&e pe
str Frumoasă, str Sevastopol, Intrarea Sevastopol, Intrarea Ionescu David, Intrarea
Dascălu Nicolae, Intrarea Dan Augustin, sector 1", vă comunicăm următoarele:

1. conform documentaţiei depuse C.U. nr. a
planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă
de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de coordonare reţele edilitare, aviz
de traseu emis de ADP sector 1.

2. în urma verificării efectuate pe teren în data de 26.10.2019, în baza
documentelor depuse, enumerate anterior, s-a constatat că Iucrarea se va executa
subteran, pe o Iungime de 1750m, astfeL

• în carosabilul i trotuarul str. Frumoasă, Intrării Frumoasă, str Sevastopol, Intrării
Sevastopol, lntrării Ionescu David, Intrării Dascălu Nicolae, Intrării Dan Augustin,
aleii din spatele blocurilor O1 I D 4 din Calea Victoriei.

• se avizează execuţia a 80 de branamente noi.
• fără afectarea vegetaţiei existente în spaţiu verde din faţa imobilului cu nr. 9 din

str. Sevastopol i spaţiu verde din fata blocului situat pe Calea Victoriei nr. 153.
3. Având în vedere ceie constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil, cu

respectarea următoarelor condiţii:
a) In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei

minime dintre conducta de gaze i axul arborilor identificat în teren, de
1.Sm, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane.
Condiţii de amplasare.

b) Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care
să nu distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. Tn timpul Iucrărilor
constwctorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita
depunerea pământului sau altor materiale in jurul trunchiului arborilor şi
rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

Nr. 1774230 I 10731 I
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c) Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia
condiţii meteo nefavorabile.

d) Precizăm că in cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia f]nalizarea

Iucrăhlor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea
traseului Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea
contravalorii eventualelor prejudicfl produse prin prăbuşirea acestora

e) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului

aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei
Iucrărilor.

f) La fînalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului Ia starea iniţială.
g) Este interzisă điminuarea suprafeţelor spaţilor verzi prin betonarea

platbandelorlpastilelor/alveolelorlspaţiului verde, conform prevederilor ad. 5, Iit.
h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată
conform H.CG.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţhlor verzi de
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, liŁb.

i) Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaletare.

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia
Iucrării i pentru respectarea condiţiilor din aviz.

k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an đe Ia data emiterii i este valabil
numai însoţit de avizul Ministerul Culturii i Identităţii Naţionale i
acordul/avizul Administraţiei Străzilor Bucure$i.

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

29UCT 2O9

Red:P.RJ4ex-291O.2019 - prezentul aviz a fosl pastal pa şile-uI PMB

htlp Iĺwww pmb roľinstitutii/pnmanaĺdirectiifdirectia_mediuĺavizearben_in_cansultareĺavize_arbon_in_consultare php pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1730536,1772665 I 3405,10474/ 06. NOV. 2Ü19

Către : SC ENNERGIES CONS SRL — prin d-na - solicită ridicarea
exemplarului de Ia registratura PMB
pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA

Spre ştiinţă: P54 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control —

Servicii Spaţii Verzi - B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

Referitor Ia Iucrarea: Aĺimentare cu energie electńcă a imobüului situat pe
str. Pogoanele nr. ‚ sector 4, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată ia P.M.B. cu nr. 1730536/22.04.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 3405/23.04.2019, completată cu documentaţia înregistrată Ia
P.M.B. cu nr. 1772665/13.09.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 10474/16.09.2019, prin
care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării: „Alimentare cu energie
electńcă a imobilului situat pe str Pogoanele nr 1-3, sector 4', vă comunicăm
următoareie:

1. conform documentaţiei depuse C.U. nr. ‚ a
planurilor anexate şi Memoriuiui tehnic, Clasarea Notiflcării nr, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de coordonare reţele ediiitare, aviz de
traseu emis de DGL sector 4.

2. în urma verificării efectuate pe teren în data de 25.10.2019, în baza
documentelor depuse, enumerate anterior, s-a constatat că iucrarea se va executa
subteran, pe o Iungime de 530m, astfel:

• din PT 1769 pe str. Acţiunii Ia intersecţie cu str. Radu Tempea, continuă prin
trotuarul nr. pare aI str. Acţiunii, apoi prin trotuarul nr. impare aI str. Pogoanele,
subtraversează str. Pogoanele, pe partea nr. impare aI Drumului Bercenaruiui,
până pe terenul cu nr. cadastral cu IE 202831 (cu vegetaţie spontană).

• fără afectarea vegetaţiei existente în aiiniament.
3. Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil, cu

respectarea următoarelor condiţii:
a) In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei

minime dintre cablui electric i axul arboriior identificaţi în teren, de lm—
1 .5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane.
Condiţii de amplasare.

b) Menţionăm faptul că, în dreptul arboriior din vecinătatea traseului iucrării, săpătura
se va executa manuai sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care
să nu distrugă sistemul radicuiar aI materialului dendroiogic. Tn timpul iucrărilor
constructorul va Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita
depunerea pământuiui sau aitor materiale în jurul trunchiului arborilor şi
rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.
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c) Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia
condiţii meteo nefavorabile.

d) Precizăm că în cazul în care în urma verificărüor ulterioare (24 luni de la tinalizarea
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea
traseului IucrărU, veţi avea obligaţia înlocuirfl exemplarelor uscate şi suportarea
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

e) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului
aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei
Iucrărilor.

f) Este interzisă diminuarea suprafeţeior spaţilor verzi prin betonarea
platbandelor/pastilelor/alveolelorlspatiului verde, conform prevederilor art 5, Iit.
h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

g) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art4, Iit.b.

h) Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaletare.

1) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia
Iucrării i pentru respectarea condiţiilor din aviz.

j) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii i este valabil
numai însoţit de avizul Ministerul Culturii i Identităţii Naţionale.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simoniana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

O t WO 2Ü19

Red;RR.I3ex.-30.1O.2019 - prezentul avtz a fost postat pe sile-uI PMB
• pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către : PRIMĂRIA SECTORULUÎ 5— Direcţia Tehnică — prin dI.
ridicarea exemplarului de Ia registura PMB
În atenţia : Domnului Director Executiv
Str Fabrica de Chibrituri nr 1-9, sector 5

— solicită

Spre ştiinţă: P55 — Direcţia Generală Operaţiuni - Serviciul
Parcuri - Str Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5

Administrare Spaţii Verzi şi

Nr. 1746393,1775922 I 5806,10876 I

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1746393/14.06.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 5806/18.06.2019, completată cu documentaţia înregistrată Ia P.M.B. cu nr.
1775922/24.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr 10876/25.09.2019, prin care solicitaţi avizul de
specialitate privind executarea Iucrării: „Amenajare piaţetă Ia intersecţia str. Dr. Dimitrie
Drăghiescu cu str. Prof. Dr. Petre Herescu, sector 5", conform C.U. nr.

vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu favorabil emis de ADP sector 5;
f) avizul Ministerului Culturii nr.

2. Urmare verificării pe teren din data de 31.10.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa pe o suprafaţă de 382mp (inclusiv borduri);
b) piaţeta va fi Iocalizată în carosabilul str. Dr. Dimitrie Drăghiescu Ia intersecţie cu str. Prof.

Dr. Petre Herescu.
c) în interiorul piaţetei se va planta gazon i plante perene/arbuti.
d) pe suprafaţa IucrărH i în vecinătate suprafeţei IucrărH nu există spaţii verzi i arbori/arbuti

plantaţi.

3, În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitărfl revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

b) ĺn cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specif]cate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
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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.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) În baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de a data emiterü.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simo -Mariana POPA

lntocmit:

DIRE TI \ Exp. Roxana PARASCA

Đ t NOV 2Ü1

Red:P.RJ3ex.-01 .11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

06. NOV. ÎÜ1
Nr. 17535321773197,1777098 i 6793,10527,11058 i

Către DI. — prin dI. — solicită ridicarea exemplarului de Ia
registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poĺigrafiei nr 4, sector 1

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1753532109.072019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 6793/10.07.2019, completată cu documentaţia înregistrată Ia P.M.B. cu nr.
1773197/16.09.2019, 1777098/27.09.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 10527/17.09.2019,
11058/30.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării

D
„Bransament electric pentru imobilul situat pe str. Moldovei nr. ‚ sector 1", conform C.U.
nr. ‚ vă comunicăm următoarele:

1. Tn baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea NotificărH nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) avizeleĺacordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1;
Ü avizul Ministerului Culturii nr.

2. Urmare verďicării pe teren din data de 25.10.2019 a traseului Iucrării conform
informatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 3m;
b) din LEA JT existent în trotuarul nr. impare aI str. Moldovei, prin trotuarul str Moldovei, până

Ia Iimita din partea stăngă a proprietătii,
c) Iucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente in platbandă.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditH:

a) În situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitărH revizuirü avizului inainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

b) În timpul executării Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lm—1.5m între
cablul electric ş axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului Iucrării, conform
prevedehlor SR 8591/1997 Reţeie ediĺitare subterane, Condiţii de emplasare.

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrărü, săpătura se va executa manual sau
utihzând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicuţar al
materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va Iua măsuri de protejare a
materialului dendrołogic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale in jurul
trunchiului arborilor şi rănireairuperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare.

d) In cazul în care este secţionat sistemul radtcular al materialului dendrologic sunteţi
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răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţ meteo nefavorabile.
e) ĺn cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finahzarea Iucrărilor) se

constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului Iucrării, veţi avea
obligaţia înlocuirü exemplarelor uscate şi suportarea contravalorü eventualelor prejudicii
produse prin prăbuşirea acestora.

f) La finalizarea Iucrărilor aveţi obhgaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea
proiectului.

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaHIor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
ad. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia HC.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

i) Beneticiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrăńi i
pentru respectarea condiţiilor din aviz.

j) tn baza acestui aviz nu se execută Iucrăh de defrişare sau toaletare material dendrologic.
k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DI EXECUTJV,
na POPA

EjjARASCA

Ot NOV.2013

Red:P.R.i3ex.-30lO.201 9 - prezentul aviz a fasl postal pe site-uI PMS
pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 17535331774072 J 6802,10662 i U b. %ÜL 1U1

Către : D-na — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1753533/09.07.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 6802/10.07.2019, completată cu documentaUa înregistrată Ia P.M.B. cu nr.
1774072/18.09.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 10662/19.09.2019, prin care solicitaţi avizui de
specialitate privind executarea Iucrării: „Bransament apă i racord de canal pentru imobilul
situat pe os. Chitilei nr. ‚ sector 1", conform C.U. nr. ‚vă
comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiitor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificărh nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor.

2. Urmare verificării pe teren din data de 25.10.2019 a traseului !ucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 9m bransament + 7m racord;
b) pornind din conductele existente in carosabilul os. Chitilei, perpendicular, până Ia

aproximativ 1 ‚Sm faţă de hmita din partea dreaptă a proprietăţii i aproximativ 2m faţă de
Iimita din partea stângă a proprietăţii.

c) pe traseul Iucrărü i în vecinătate traseului Iucrărü nu există spaţii verzi i arbori/arbu$i
plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterh prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuihi avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) Conform prevederilor ad. 5, iit. h, din Legea nr 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţhior verzi din intravilanul iocalităţilor, republicată, cu modificădle şi
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

c) In cazui execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifică condiţiile de iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i

.LOĄ
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DIRECTOR EXECUTIV,

!ntocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Ot NQVŻÜJ9

Red;F.RJ3ex.-O1.lI2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB

pe data do

IŕfllAiI

stradale) de pe teritoriul Municipiului BucurestiT.
d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform

art. 4, it, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

e) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
f) Prezentul aviz are termen de vatabilitate 1 an de Ia data emiterü.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

06. NOV. 2Ü11

Către : D-na — prin dL

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligraňei nr. 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Branşament energie electrică pentru imobflul din str. Buzia
nr. ‚ sector 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1761712/06.08.2019 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr. 7837/07.08.2019, completată cu documentaţia înregistrată Ia P.M.B. cu nr.
1772656/13.09.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 10494/16.09.2019, prin care solicitaţi avizul
de specialitate privind executarea Iucrării: Branşament energie electrică pentru imobilul din
str Buzias nr 53A, sector 1, vă comunicăm următoarele:

1. conform documentaţiei depuse C.U. nr.
a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Rucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de
reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1.

2. în urma verificării efectuate pe teren în data de 25.10.2019, în baza
documentelor depuse, enumerate anterior, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran,
pe o Iungime de 13m, astfel:

• din LEA JT existent în trotuarul nr. pare aI str. Buzia, prin trotuarul str. Buzias,
până la aproximtiv 8m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţí în aliniament, existä platbandă cu
iarbă/gazon.

3. Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil, cu
respectarea următoarelor condiţii:

a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz,
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei
Iucrărilor.

b) Este interzisă điminuarea suprafeţelor spaţilor verzi prin betonarea
C platbandelorlpastilelorlalveolelorispaţiului verde, conform prevederilor art. 5, Iit. h,

din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialítate va fi sancţionată
conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau toaletare.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXEC
Simona-Mariana Întocmit:

EăaPARA
SCA

pe site-uI PMB D1
hHp:iNwwpmb.roťinstitutiVpńm ‘ÝLWdTrectia_mediuĺavize_arbori_in_consuItareÍavize_arbod_in_consuttarephp ‚ pe data de

Nr. 1761712,1772656 I 7837,10494 I
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

InI 9fl1

Către : SC R&D QUALIWINSTAL GAZ SRL — prîn dL
exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiínţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2

— solicită ridicarea

o

DIRECTOR EXEQ&IV"%..
Simona-Maria$ IA Întocmŕt:

E4anaPASA

RedP.RJ3ex.-01 11.20 4jrez tul avita fost postat pe site-uI PMB ‘

http:íAwsw.pmbrolinstitut Ą httiiIdirectia_mediWavize_arbori_in_consuItare/avize_arbori_in_consultare.php pe data de

IÁelI

Nr. 17718051103661

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1771805/11.09.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr 10366/12.09.2019, prin care soflcitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării:
‚Branęament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Gheorghe Ţiţeică nr.
sector 2", conform C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:
1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) avizul favorabil emis de ADP sector 2.

2. Urmare verificării pe teren din data de 23.10.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 5m;
b) branamentuI se execută din conducta existentă în carosabilul str. Gheorghe Ţiţeică,

perpendicular, până Ia aproximativ 0,5m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii.
c) pe traseul Iucrărü i în vecinătate traseului Iucrării nu există spaţii verzi i arbori/arbuti

plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
CondiUonat de resQectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterh prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirh avizului înainte de începerea execuţíei Iucrărilor.

b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,

autorizarea, coordonarea ş execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare ş
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.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) În baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturfl i Identităţii

Naţionale.
f) Prezentul aviw&rmen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

Rď Reoina Flisabeta nr 47. cod nostal 050013. sedor5. BucumsU. România
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

OGI4Üt LU

Către : D-na — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura
PMB
pentru SC E-Distńbuţie Muntenia SA

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1
PS5 — Direcţia Generală Qperaţiuni - SeMciul Administrare Spaţii Verzi
şi Parcuri - Str, Fabrica de Chibňtuń nr 9-11, sector 5

Referitor Ia Iucrarea: Trecerea Ia 2OkV T586, T786, T272, T2558 $ T1631, sector 5,
Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1772069/12.09.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 10440113.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării: „Trecerea Ia 2OkV T586, T786, T272, T2558 i T1631, sector 5", vă
comunicăm următoarele:

1. conform documentaţiei depuse C.U. nr. cu
prelungirea valabilităţii până Ia data de a planurilor anexate şi Memoriului
tehnic, Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia
Mediului Bucureşti1 PIan de coordonare reţele edilitare e, aviz de traseu emis de
Administraţia Străzilor, avizul de traseu favorabil emis de ADP sector 5.

2. în urma verificării efectuate pe teren în data de 25.10.2019, în baza
documentelor depuse, enumerate anterior, s-a constatat că lucrarea se va executa
subteran, pe o Iungime de 900m, astfel:

• din PTZ 586 existent în troturul nr, pare al str. Banu Mărăcine, continuă prin
trotuarul nr. pare aI str. Banu Mărăcine, subtraversează str. Antiaeriană, până în
trotuarul str. Antiaeriană.

• din PTZ 786 existent în troturul nr. pare aI str. Petre Gâdescu, subtraversează str.
str. Petre Gâdescu, continuă prin trotuarul nr. pare aI str. str. Petre Gâdescu, prin
trotuarul nr. impare aI str. Mărgeanului, apoi prin trotuarul nr, pare al str. Delureni,
subtraversează str. Delureni, până la PTM 272.

• din cablul LES 20RV existent în trotuarul str. Antieriană, viz-a-viz de str. Valea
Hârtibaciului, prin trotuarul str. Antiaerină, până viz-a-viz de str. Crizantemelor,
continuând în incita UM 02450 i UM 02214 (pe terenul UM nu a fost efectută vizită
în teren) până Ia PTZ 2558.

• din PTZ 1631 existent în spatele blocului din str. Crizantemelor nr. 10, continuă prin
aleea aferentă blocurilor din str. Crizantemelor nr. 10, 12, 16, până Ia LES 20 RV
existent în trotuarul nr. pare aI str. Crizantemelor.

• fără afectarea vegetaţiei existente în spaţiile verzi i aliniament din vecinătatea
traseului lucrării.
3, Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil, cu

respectarea următoarelor conditii:
01N0v20;g

r iI
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a) în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei
minime dintre cabiul electric i axul arborilor identificaţi în teren, de lm—
1.5m, conform preveđerilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane.
Condiţii de amplasare.

b) Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura
se va executa manual sau utilizănd o tehnologie adaptată condiţfllor din teren care
să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic, In timpul Iucrărilor
constructorul va Iua măsuri de protejare a materialului dendroiogic, se va evita
depunerea pămăntului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi
rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

c) Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendroiogic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia
condiţii meteo nefavorabile.

d) Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea
traseului Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exempiarelor uscate şi suportarea
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

e) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului
aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei
Iucrărilor.

Q Este interzisă diminuarea suprafeţelor spaţilor verzi prin betonarea
platbandelor/pastilelorlalveolelorlspaţiului verde, conform prevederilor art. 5, Iit.
h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

g) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, arŁ4, Iit.b.

h) Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau
toaletare.

i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia
Iucrării i pentru respectarea condiţiilor din aviz.

j) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

!ntocmit:

EanaA
SCA

O t NDV. 2019

Red:P.R./4ex.-30.lO.201 9 prezentul avíz a fost postat pe si(e-uI PMD
pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

O ą NDV 7019

Către SC MARNA SOC COM SERV SRL
Str. Tâmpa nr 1,bL IC, ap. 27, et. 4, sector 2

Spre ştiinţă: PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public
Intrarea Odobeşti nr. 5-7, sector 3

Referitor Ia Iucrarea: Aiimentama cu energie electńcă a imobflului situat pe str Vitioara
nr. ‚ sector 3, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1772117/12.09.2019 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr. 10442/13.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea
lucrării: „Aíimentarea cu energie electńcă a imobilului sŕtuat pe str. Vitioara nr 118, sector 3'
vă comunicăm următoarele:

1. conform documentaţiei depuse C.U. nr. ‚ a
planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificărfl nr, emisă de
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, PIan de coordonare reţele ediiitare,
Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de PS 3.

2. în urma verificării efectuate pe teren în data de 25.10.2019, în baza
documentelor depuse, enumerate anterior, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran,
pe o Iungime de 180m, astfel:

• din cablul existent in trotuarul nr. pare aI str. Vitioara Ia intersecţie cu Drumul MaIuI
Mierii, prin trotuarul nr, pare al str. Vitioara, până Ia aproximativ 2m faţă de limita
din partea dreaptă a proprietăţii.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetaţie spontană.
3. Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil, cu

respectarea următoarelor condiţii:
a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz,

aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei
P lucrărilor.

b) Este interzisă diminuarea suprafeţelor spaţilor verzi prin betonarea
platbandelorlpastilelor/alveolelorÍspaţiului verde, conform prevederilor art. 5, lit. h,
din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrisare sau toaletare.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la đata emiterii.

DIRECTOR EXECj4TWQ
Simona-MariaşđĘpPA \

-

s ias, Intocmit:
)J Exp. Roxana PARASCA\J I .“ DiRed:P.Ri3ex.-30.1C.201 wviz a fost postat pe site-uI PMB ‘ NOV 20;g

pe data de

Nr. 17721171104421

Bď Reina asabeta nr. 47, cad poştaI 050013, sedor 5. Bucuresb. Românía íe I il



cD



I PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către : ROSETTI ESTATES SRL
(Str. Tohani nr. 2, bI. 33, sc. 3, et. 5, ap. 111, sector 4. Bucuresti)

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1, Bucureti

Referitor Ia Iucrarea: Branament de apă potabilă i racord de canalizare pentru
imobilul situat pe str. Povernei i 1, sector 1, Bucure$i

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B, cu nr 1772492/13.09.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 10473116.09.2019, prin care solicitaţi avizui de specialitate
privind executarea Iucrării: „Bransament de apă potabilă i racord de canalizare pentru
imobflul situat pe str. Povernei nr. 1-3, sector 1, Bucuresti “, conform documentaţiei
depuse (C.U. nr. din ‚ a planurilor anexate şi Memoriului
tehnic, Clasarea NotificărU nr emisă de Agenţia pentru Protecţia
Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare,
aviz de traseu emis de ADP sector 1, avizul Ministerului Culturfl nr. )‘
vă comunicăm că, în urma verificărU efectuate pe teren în data de 25.10.2019, s-a
constatat că Iucrarea se va executa subteran, astfel:

• BranamentuI de apă cu Iungimea de 7m se va Iega Ia reţeaua publică de apă
potabilă Dn lOOmm, existentă în carosabilul din str. Constantin Daniel, traseul
continuă prin subtraversarea parţială a carosabilului i a trotuarului străzii până
Ia căminul de branament ce se va poza Ia Iimita de proprietate a imobilului
situat Ia nr. 1-3, str. Povernei.

• Racordul de canalizare cu Iungimea de 8m se va Iega Ia reţeaua publică de
canalizare Dn 50 cm existentă în carosabilul din strada Constantin Daniel,
traseul continuă prin subtraversarea parţială a carosabilului i a trotuarului
străzii, până Ia un nou cămin de racord pozat în incinta imobilului.

• În proximitatea Iucrărilor efectuate nu există vegetaţie sau material dendrologic.
În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem
cunoscut avizul favorabil executiei Iucrărilor mentionate.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitării revizuirfl acestuia înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturü i Identităţii
Naţionale.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va i sancţionată
conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie
a spaţHlor verzi de pe teritoriul Municipiului Rucureşti.

Bd. Regna EIsaboIa nr. 47, cod poştaIOSOOI3, sed&5, Bucumşti, Ram

Tel: 0213055500
hHp:ihvň'ąpmbm

Nr. 1772492/10473/ 1) U, LWV. LUI



Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simon M riana POPA

gţUl Su
Întocmä:

ExP.An$Zru

Üt NÜV. 2Ü1

Red:AA./6íex.-29.1O.2019 - prezentul aviz a fosĺ postat pe site-uI PMB
pe dala de

Bd. Regha EIŻSabeLB nr 47. ced poştal O513. sedor5. Bucumşti. Romá, ľ
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1773227/10521 I 06. NĐV. ZQW
Către : D-na
pentru SC E-Distńbutie Muntenia SA

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia cererea dvs. inregistrată Ia RM.B. cu nr. 1773227/16.092019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr 10521/17.09.2019, prin care soiicitaţi avizui de speciaiitate privind executarea iucrării:
AIimentare cu energie eiectrică a imobilului cu adresa Drumul Agatului nr, • sector 1",
conform C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoareie:

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificărü nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 25.10.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documenteie enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o iungime de 69m;
b) din LEA JT (cutia de distribuţie) existent în Drumul Argatului, subtraversează Drumul

Agatuiui, continuă prin drumul de servitute (drum de pământ), până Ia Iimita din partea
stângă a proprietăţfl:

c) pe traseul iucrărfl i în vecinătate traseului Iucrării nu există spaţii verzi i arbori/arbuti
piantaţi, există vegetaţie spontană.

3, În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizuiui inainte de începerea execuţiei Iucrărilor

b) Conform prevederilor art. 5, IiŁ h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modiflcările şi
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastiie,
alveole, etc.)

c) Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teńtoriul Municipiului Bucureşti,

d) in baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECLJMJ
Simona-MarianĄQPA ‘0 Întocmit:

Ređ:P.Riaex.-30.1O.2Ů -iza!,tuI aviz a'fost postat pe site.uI PMB O i
pe data de NOIĆ 2Űyg
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

U 0. T{U1É. LUk.

Către : D-na
pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr 4, sector 1

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1773230/16.09.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 10522/17.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării:
„Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa Drumul Agatului nr. $ sector 1",
conform C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:

1. ĺn baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificărh nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 25.10.2019 a traseului Iucrării conform
informaţblor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 64m;
b) din LEA JT (cutia de distribuţie) existent în Drumul Argatului, subtraversează Drumul

Agatului, continuă prin drumul de servitute (drum de pământ), până Ia Iimita din partea
dreaptă a proprietăţü:

c) pe traseul IucrărH i în vecinătate traseului Iucrărü nu există spaţii verzi ş arbori/arbuti
plantaţi, există vegetaţie spontană.

3. łn urma analizei documentaţiei depuse ş a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVQRABIL
Conditionat de resDectarea următoarelor condith:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterH prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirfl avizului înainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

b) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, persoanele fizice ş juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţhlor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) In baza acţi aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezefdisre termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTQJ?
Simona4 ĺntocmit:

Exp. Roxana PARASCA
—nwWL 01

Red:P.R./3ex.-3Ô. uI avíz a fost postat pe site-uI PMB łoj
hUp:/ww.pmb.roľii ri&directiudirectiamediuiavize_arbcri_in_consultarelavize_arbori_in_consultare.php ‚ pe data de

Iai

Nr. 1773230 I 10522 I
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

bhiwv, íu19

Către: SC AGAFIA TEHNO LOGISTIC SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia
registratura PMB

Spre $iinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii
Spaţii Verzi - B-dul Metaĺurgiei nr 12-18, Grand Arena, eL 1, sector 4

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1773508/17.09.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 10606/18.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării:
„Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale i branamente pe str. Aluviunii nr.
sector 4", conform C.U. nr. ‚ cu prelungirea valabilităţii până la data
de ‚ vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. • cu prelungirea valabilităţii până Ia data de

i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de DGL sector 4.

2. Urmare verificării pe teren din data de 25.10.2019 a traseului lucrării conform
informaţfllor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 71,5m;
b) Iucrarea se va executa in carosabilul str. Aluviunii, având punctul de cuplare Ia conducta

existentă în carosabilul Drumului Cheile Turzfl i capătul terminal Ia limita din partea stângă
a proprietăţii:

c) pe traseul Iucrării i în vecinătate traseului Iucrării nu există spaţii verzi i arbori/arbuti
plantaţi.

3, În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor condith:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) Conform prevederilor art 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

c) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifică condiţhle de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,

Nr. 17735081106061

Bd. Recina Elisabeta nr. 47. cođ gostal 050013, sector 5, Bucure, Romănia



DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmít:
Exp. Roxana PARASCA

O 1. NOV. 2013

Red:P.R.Íaex.-O1 .11.2019 - prezenlul aviz a fost postai pe site-uI PMB

• pe data ďe

ie

autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edüitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti".

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art. 4, Iit, b din Anexa 1 la HCGMB. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţHlor
verzi de pe teńtoriul Municipiului Bucureşti.

e) In baza acestuí aviz nu se execută Iucrări de defríşare sau toaletare material dendrologic.
f) Frezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

Bd. Reqina Eíisabeta nr. 47. cod poştal 050013. sedor 5. Bucureşti, Româna



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. l773634Il0609
/“

1UV LUW

Către : DL
registratura PMB

— prin d-na — solicită ridicarea exemplarului de Ia

c

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1

DIRECTOR CUTJV,
Simona-MaVqg Intocmŕt:

E qxPARASCA

Red:P.R./3ex.-Ol .t43l 9 - rýzetuL'aviz a fost postat pe site-uI PMB D j
pe data de

IaiiI

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1773634/17.09.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr 10609/18.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrărü:
„Execuţie branament de apă potabilă i racord de canalizare Ia imobilul din os. Viilor
nr. ‚ sector 5", conform C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:

1. în baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U, nr i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificărfl nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor;
f) avizul Ministerului Culturii nr.

2. Urmare verificării pe teren din data de 25.10.2019 a traseului Iucrării conform
informaţHlor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 6m branament + 2m racord;
b) Iucrarea se va executa pe str. Invoirfl din conductele existente în carosabilul str. Învoirii,

până Ia aproximativ 0,5m i 3m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii.
c) pe traseul Iucrărh i în vecinătate traseului Iucrării nu există spaţii verzi i arbori/arbu$i

plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse ş a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
CondiUonat de respectarea următoarelor condiUi:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirü avizului inainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţhle de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrăriior de infrastructură (tehnico-edilitare ş
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.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) În baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaietare material dendrologic.
termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

Bd. Regü,a Elisabeta nr 47, cod poştal O51 3, sedor 5, Buwreşt, Românta
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

6.NpV 7Ú1

Către SC FAVEO CONSULTING SRL — solicită ridicarea exempiaruiui de ia registratura
PMB

Spre $iinţă: P54 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii
Spaţii Verzi - B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

Referitor la cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1773794/18.09.2019 şi la Direcţia de
Mediu cu nr 10664/19.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării
„Branament de gaze naturale pentru imobilul din str. Dumbrăveni nr. ‚ sector 4", conform
C.U. nr, vă comunicăm următoarele:

În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U, nr i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificăhi nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deţinătohlor de reţele edilitare.

2. Urmare verificării pe teren din data de 25.10.2019 a traseului Iucrării conform
informaţhlor din documentele enumerate anterior1 s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 9m;
b) Iucrarea se execută din conducta existentă în carosabilul str. Dumbrăveni, perpendicular,

până Ia aproximativ 05m faţă de Iimita din partea stângă a aproprietăţH.
c) Iucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditfl:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitărfl revizuirü avizului inainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

b) În timpul executării Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lm-1.5m intre
conducta de gaze i axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrărfl, conform
prevederilor 3!? 8591/1997 Reţeĺe ediĺitare subternne, Condiţii de amplasare.

c) În dreptul arborelui din vecinătatea traseului Iucrărü, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţHlor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialului dendrologic, In timpul Iucrărilor constructorul va Iua măsuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul
trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din
dotare.

d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea Iucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în vecinătatea traseului IucrărH, veţi avea
obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorü eventualelor prejudicfl

Nr. 17737941106641
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produse prin prăbuşirea acestuia.

O Conform prevederilor art 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată,
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obhgaţia
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfei este interzisă betonarea spaţilor verzi

alveole, etc.)
g) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anuiui calendaristic,

prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul adminístratorului domeniului publíc în

care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa

nr.3 Ia HCGMR nr 220/19.04.2018 privind aprobarea ‘Normelor pentru avizarea,

autorizarea, coordonarea i execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform

ad. 4, 11Ł b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
i) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzătoń pentru execuţia Iucrării i

pentru respectarea condiţiilor din aviz.

j) In baza acestui aviz nu se execută iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
k) Prezentul aviz este valabil numai insoţit de avizul/acordul Direcţiei Gospodărire Locală

sector 4.
1) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

!niocmit:
Exp. Roxana PARASCA

O t NĐV. 7019

Red:P.R.Iaex.-O1 .11.2019 - prezenlul aviz a fost paştat pe site-uI FMB
• pe dala de

reglementarea şi
cu modificările şi
să nu diminueze
(platbande, pastile,

DIRECTOR EXECUTJV,
Sima

Bd Reana Eiisabeta nr 47. cod oostal asooia. seđor 5. Bucures. România



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

06. NOY 201ű
Nr. 1775175,1776292 I 10827,10942 I

Către SC GENERAL MPM IMPEX SRL - Str. Bascov nr. 8-12, sector 5

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str Domnija Ancuţa nr. 1, sector 1
PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii â
Spaţii Verzi - B-dul Met&urgiei nr 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1775175/23.09.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 10827/24.09.2019, completată cu documentaţia înregistrată Ia P.M.B. cu nr.
1776292/25.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10942/26.09.2019, prin care solicitaţi avizul de
specialitate privind executarea Iucrării „Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale i
branęamente pe bd. Metalurgiei nr. ‚ Drumul Jilavei i prqprietate particulară cu IE
230468 (bd. Metalurgiei nr. )‘ sector 4", conform C.U. nr. • vă
comunicăm următoarele:

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) plan de coordonare reţele edilitare;
e) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
f) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor;
g) aviz de traseu emis de DGL sector 4.

2. Urmare verificării pe teren din data de 08.10.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 317m;
b) din conducta existentă în Drumul Jilavei, în dreptul imobilului cu nr. cadastral lE 229144,

continuă prin carosabilul din Drumul Jilavei până in conducta de gaze existentă în bd.
Metalurgiei intersecţie cu Drumul Jilavei, in dreptul imobilului cu nr. cadastral lE 220941;

c) se branează imobilul aflat Ia nr. 61D din bd. Metalurgiei, pe Drumul Jilavei, Ia aprox.12m
de Iimita din dreapta a proprietăţii, branând scările A i B din bI.2 i scările A,B din blocul
1, având cap terminal în dreptul blocului 1;

d) fără afectarea vegetaţiei existente în platbanda din bd. Metalurgiei.

3. In urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
CondiUonat de respectarea următoarelor condiţii:

a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului inainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) In timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1.5m între
conducta de gaze si axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului Iucrărü, conform
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previŕor SR 8591/1997 Reţe/e edihtare subĺerane, Condiţii de ampiasare.
c) In dreptul arbońlor din vecinătatea traseului Ĺucrării, săpătura se va executa manual sau

utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialului dendrologic. În timpul Iucrăńlor constwctorul va lua măsuri de protejare a
materialului dendrologíc, se va evita depunerea pământului sau altor materiale in jurul
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare

d) ln cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea Iucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaU in vecinătatea traseului IucrărH, veţi avea
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prăbuşirea acestora.

f) Conform prevederilor art. 5,
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată,
completările ulterioare, persoanele fizice si juridice au obhgaţia
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi
alveole, etc.)

9) Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţHlor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

h) Beneftciawl, respectiv executantul Iucrărh, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării i
pentru respectarea condiţíilor din aviz.

i) In baza acestui aviz nu se eecută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
j) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Si a(ana POPA
‚3\BUCU

(1,-

Red:A.AJ4ex.-30.1O.2019 - prezentul aviz a fcst postat pe site-uI PMB
pe data de

Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
cu modificările şi
să nu diminueze
(platbande, pastile,

!ntocmit:
Exp. Roxana PARASCA

O t NOV 2013
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PRIMARIA MUNICIPULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Utpy 2019

Către: SIMCO INTERNATIONAL IMPEX SRL
(solicită ridicarea răspunsului de ia registratura PMB)

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr 4, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: ‚AIimentare cu energie electricä a imobiIului situat pe strada Maica
Tecĺana —‚ sector 1, Bucurestľ'

c
Referitor ia cererea dvs,, înregistrată Ia P.M.B, cu nr 1776814/26.09.2019 şi Ia

Direcţia de Mediu cu nr 11028/27.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate prívind
executarea Iucrărh: „Alimeniare cu energie eĺectrică a imobilului situat pe strada Maica
Teoťana nr. 1 7D, sector 1, Bucurestť', vă comunicăm următoarele:

1. conform documentaţiei depuse C.U. nr, din ( a
planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Ciasarea Notif]cărfl nr. emisă
de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordunie individuale ale
deţinătorilor de reţeie edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1.

2. în urma verificării efectuate pe teren în data de 25.10.2019, în baza
documentelor depuse, enumerate anterior, s-a constatat că Iucrarea se va executa
subteran, pe o iungime de 80m, astfel:

• s-a constatat că Iucrarea se execută prin trotuarul corespunzător numerelor impare
ale str. Maica Teofana, din PT 1368, situat în faţa proprietăţii de Ia nr. 17, până în
dreptul imobilului aflat Ia nr 17D aI străzii, noul FDCP fiind situat Ia Iimita din stânga
a propdetăţfl.

• in apropierea traseuiui există material dendrologic, în faţa PT 1368 ia aproximativ
1 ‚5m se află 2 arbori iar în continuarea traseului, pe partea numerelor impare a str.
Maica Teofana, se află o platbandă de aprox. lm Iăţime în care sunt plantaţi arbori.
De asemenea în dreptul imobilului situat Ia nr. 17D, Ia 2m de poarta de acces, în
iateralul acesteia se află 2 arbori.
3. Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil, cu

respectarea următoarelor conđiţíi:
a) In timpul executării acestei Iucrări aveţi obiigaţia respectării distanţei

minime dintre cabiul electric i axul arborilor identificaţi in teren, de lm,
conform prevederilor SR 8591/1997 ReţeIe edilitare subterane. Condiţii de
amplasare.

b) Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseuiui Iucrării, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care
să nu distrugă sistemui radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor
constructorul va Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita

Nr. 1776814111028 I
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depunerea pămäntului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi
rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

c) Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia
condíţii meteo nefavorabile.

d) Precizăm că în cazul în care in urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de la finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea
traseului Iucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea
contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora

e) In situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului
aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului inainte de începerea execuţiei
Iucrărilor.

f) La finalizarea Iucrărilor aveţi obIigaia refacerii spaţiului verde afectat de
realizarea proiectului (inclusiv plantare iarbălgazon).

g) Este interzisă diminuarea suprafeţelor spaţilor verzi prin betonarea
platbandelorlpastilelorialveolelorlspaţiului verde, conform prevederilor art. 5, Iit.
h, din Legea nr 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din
intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de speciaiitate, va fi sancţionată
conform H.CG.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art4, IiŁb.

i) Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau
toaletare.

j) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia
Iucrării i pentru respectarea condiţiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

D REXECUTIV,
iana POPA

— Înlocmit:

4 Exp. AncaAIexqWr

O 1, NÜV. 2019
Red;AAJ6ex-291O.2019 - prezentul aviza ĺost postal pe site-uI PMB

pe data de

Bd Regia Eleabeia rr 47. cod půştal 050013, sedot 5. Sucureşti. Romá,
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1788232/12340 O-a1pv=2o19—
Către: ELECTROCONS PROIECT SRL
(solicită ridicarea răspunsului de Ia registratura PMB)

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Po!igratiei nr 4, sector 1

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B, cu nr 1768232/31.10.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 12340/01.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării „Alimentare cu energie electrică pentru bransament electric a
imobilului situat în str. Aiud nr.77, sector 1, Bucuresti", conform C.U.
nr. - - - din ‚ vă comunicăm următoarele:

1. În baza informatiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. Jin - i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia

Mediului Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1;

2. Urmare verificării pe teren din data de 05.11.2019 a traseuiui Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o iungime de 12m, având ca punct de pornire
stâlpul din beton JT existent în trotuarul numerelor impare aI str. Aiud, stâlp situat
intre imobilului de Ia nr.75 i ceI situat Ia nr. 77, continuând prin trotuar până Ia
Iimita din stânga a proprietăţii situate Ia nr. 77, Ia un nou BMPT.

b) In apropierea stâlpului de beton există vegetaţie spontană, iar Iipit de gardul
imobilului ce urmează să fie bransat, Ia nr. 77, există material dendrologic,1 arbore
ex. Juglans(Nuc) cu diametrul de aprox. l5cm i h=6, înclinat spre carosabil

C c) La Iimita trotuarului numerelor impare cu carosabilul există o platbandă de aprox.
lm Iăţime, în care se află vegetaţieQarbă)

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulteńor emiterü prezentului aviz,
aveţi obligaţia solicităńi revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) In timpul executărh Iucrări aveţi obligaUa respectării distanţei minime de lm intre
cablui electric ş axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului Iucrărfl,
conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare sub(erane, Condiţii de
amplasare.

c) In dreptul arborelui din vecinătatea traseuiui Iucrării, săpătura se va executa
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manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă
sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea
pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea
ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din dotare.

d) In cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia flnalizarea Iucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului IucrărU,
veţi avea obligaţia înlocuirü exemplarelor uscate şi supodarea contravalorfl
eventualelor prejudicfl produse prin prăbuşirea acestora.

f) La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).

g) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţfllor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţiłor verzi (platbande,
pastile, alveole, etc.)

h) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului
domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform
celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea
“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

j) Beneflciarul, respectiv executantul Iucrărfl, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrărü
i pentru respectarea condiUilor din aviz.

k) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material
d end rologic.

1) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona riana POPA

‘1 ‘ intocmit:
Exp. Anca

Ređ:AN5ex.-05.1 1.2019 - prezontul aviz a fost postat pe site-uI PMB
pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

OBJOVr2OW
Nr. 1778880/1788406/11206/12379

Către : SIMETRON CONSTRUCT RESIDENCE SRL
(solicită ridicarea răspunsului de Ia registratvra PMB)

Spre ştiinţă: ADP Sector ¶ - 8-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia cererea dvs. inregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1778880/02.10.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 11206/03.10.2019, completată cu documentaţia inregistrată Ia P.M.B. cu nr.
1788406/01.11.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 12379104.ll.2019, prin care solicitaţi avizul de
specialitate privind executarea Iucrării: „Bransament energie electrică nentru imobilul situat în
Intrarea Catedrei nr.29, sector 1, Bucuresti", conform C.U. nr. - din

vă comunicăm următoarele:

1. În baza informatiilor din documentatia deDusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. ) i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notiflcărü nr. 3 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizelelacordurile individuale ale deţinătorilor de reţeIe edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1;

2. Urmare verificării pe teren din data de 05.11.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 59m, pornind din postul de transformare
4720 existent în dreptul imobilului cu nr.19, din Intrarea Catedrei, continuând pe partea
numerelor impare până Ia o nouă firidă de distribuţie tip FDCP care va fi amplasată pe
terenul imobilului situat pe Intrarea Catedrei nr. 29

b) pe traseul Iucrărü i in vecinătate traseului Iucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuti
plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

c
AVIZ FAVORABIL

Conditionat de respectarea următoarelor conditfl:

a) ĺn situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterü prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului inainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuretľ.

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 30412009, privind Normele de protecţie a spaţfllor
verzi de pe teritohul Municipiului Bucureşti.

Bd.RegîiaEkabota nr 47,cdpoşiaIO5O13,secor5,Bucuraşti,Ram%ia — - -

ToI:02130555.OO
hhpihwn,.pmbm

00'



dŢ În baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz este valabil numai insotit de avizul Ministerului Culturii si Identitătii

Nationale.
f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Întocmit:
Exp. Anca Alexandru

Red:AA.I5ex.-06.l l 2019 - prezentul aviz a (nst pnstat pe site-uI PMB
pe data ds

D
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 176639311775227/ 9549/ 10832°

Către DAN CONIPEK SRL-prin domnul Ionescu Bogdan Adrian
(solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB)

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1766393/23.082019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 9549/26.08.2019, completată cu documentaţia inregistrată Ia P.M.B. cu nr.
1775227/23.09.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 10832124.09.2019, prin care solicitaţi avizul de
specialitate privind executarea Iucrării ‚Branament de gaze naturale nentrij imobilul situat in
Bd. Gloriei nr. 54, sector 1, Bucuresti", conform C.U. nr.: din I

vă comunicăm următoarele:

1. In baza informatiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificărh nr.

- emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureşti;

d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor;

2. Urmare verificării pe teren din data de 25.10.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 5, având ca punct de pornire Bd. Gloriei,
unde in carosabil se află conducta de gaze naturale GNRP PE100 SDR11 Dn 125mm. Din
conducta existentă în carosabil Iucrarea străbate parţial carosabilul i trotuarul numerelor
pare pănă Ia Iimita din stânga a proprietaţfl situate Ia nr. 54, unda va fÍ amplasat noul PRM.

b) In apropierea traseului, pe trotuar in dreptul imobilului cu nr. 54 se află un arbore (salcâm
diametru trunchiului 25 cm i 1w9) in alveolă.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
bIigaţia solicitărb revizuirii avizului inainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) In timpul executărü lucrări aveţi ob!igaţia respectării distanţei minime de 1 .5m între
conducta de gaze i axul arborelui situat în vecinătatea traseului Iucrării, conform
prevedehlor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

c) În dreptul arborelui din vecinătatea traseului Iucrăńi, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va Iua măsuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale in jurul
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare.

d) In cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
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Exp. Anca Alexandru
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răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.
e) in cazul in care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea Iucrărilor) se

constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi in vecinătatea traseului Iucrării, veţi avea
obligaţia înlocuirü exemplarelor uscate şi suportarea contravalorü eventualelor prejudicii
produse prin prăbuşirea acestora.

f) Conform prevederilor art. 5, Itt. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiUor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificărüe
şi completările ulterioare, persQanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande,
pastile, alveole, etcj

g) in cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform celor speciftcate in Anexa
nr3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritohul Municipiului Bucureti".

h) Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va li sancţionată confcrm
art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiu!ui Bucureşti.

i) Beneíiciarul, respectiv executantul iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării i
pentru respectarea condiţfllor din aviz.

j) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr.17716691103731 Ud*NU2Đ19

Către: MD CONST INVESTITII
(solicită ridicare exemplarului de Ia registratura PMB)

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1

Bd. Regka ĘJabeta nr 47. cod poşal 050013, sedor5, Bucureşli, Ram%a

TeI; 021.3055500
hhp:IW.v,pmbro

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.8. cu nr. 1771669/11.09.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 10373/12.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării:
„Bransament electric pentru imobilul situat pe strada Matei MilIo nr.6, sector 1, Bucureti" vă
comunicăm următoareie:

În baza informatiilor din documentatia depusă de dvs., respectiv;
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) Memoriului justificativ;
c) Clasarea Notiflcării nr. - emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor;
f) avizul Ministerului Culturii nr.

2. Urmare verificării pe teren đin data de 31.10.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Pentru aiimentarea cu energie electrică a imobilului Iucrarea se va executa subteran, pńn
două trasee cu punct de conexiune comun, in noul PC situat pe proprietatea de Ia nr.6, str.
Matei MiIIo.

b) Din cablul existent în trotuarul numerelor pare aI străzii Ion Câmpineanu, în apropierea
imobilului de Ia nr.24, continuă pe o Iungime de 20m1 prin subtraversarea străzii până în
dreptul imobilului ce urmează a FÍ alimentat.

c) Din cablul existent în trotuarul numerelor impare aI stăzH Ion Câmpineanu(hotel Novotel),
pe o Iungime de lOml, până în dreptul imobilului cu adresa in str. Matei MiIlo nr.6, unde va
avea punct comun de conexiune cu celălat cablu menţionat anterior.

d) pe traseul IucrărH sau în vecinătate traseului Iucrărfl nu există spaţii verzi/arbori/arbuti
plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditü:

a) In situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

b) ln cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaństic,
prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul administratorului domeniului public in



care se specifică condiţflle de Iucru pe timp friguros, conform celor speciflcate in Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 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 in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art. 4, Iit, b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
veizi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz este valabil numai insoţit de avizul Ministerului Culturii i Identităţii

Naţionale.
f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
SimopPOPA

( ťrP'\
Exp.

An?eandru

Ređ;AAi5exO1 il 2019- prezenlul aviz a fost poslat pe site-uI PMB

pe data de

BdRegaEIabeta nr47,cdpaştat05013sedor5,Bucureştj,Rom&a /“
Te1021.30555OO l
http:íWnn,.pnb.m .‚

001



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

o a NOV 2O

Către : SC ENERCONSTRUCT SRL - prin dI.
de Ia registratura PMB

— solicîtă ridicarea exemplarului

ľ—.'

Spre ştiinţă:
• Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1

• P55 — Direcţia Generală Operaţiuni - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str, Fabrica de Chibrituri nr 9-11, sector 5

• Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6

14a iI

Nr. 1772873110519/

Referitor la cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1772873/1609.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 10519/17.09.2019, prin care şolicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării
„Extindere reţea electrică pentru alimentarea cu energie electrică a imobilelor cu adresa
Drumul Cooperativei nr. i nr. ‚ sector 5", conform C.U.
nr. ‚ vă comunicăm următoarele:

În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificărb nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) plan de coordonare reţele edilitare;
e) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele ediiitare;
f) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor;
g) aviz ADPDU sector 6.

2. Urmare verificării pe teren din data de 25.10.2019 a traseului Iucrării conform
informaţülor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 3km;
b) Iucrarea se execută din staţia electrică Drumul Taberei existentă pe str. Valea lalomiţei, în

trotuarul nr. impare, prin trotuarul nr. impare aI str Valea Ialomiţei, apoi prin trotuarul nr.
pare aI Drumul Taberei, subtraversează str. Valea Argesului până Ia intersecţia cu str. RâuI
Doamnei, prin trotuarul nr. impare aI str. RâuI Doamnei, subtraversează Aleea Calatis, apoi
subtraversează str. RâuI Doamnei in dreptul str Valea Iui Mihai, până Ia intersecţie cu
Prelungirea Ghencea, continuă prin trotuarul nr pare aI Prelungiri Ghencea pe care o
subtraversează în apropierea Drumului Cooperativei, prin trotuarul nr pare aI Drumului
Cooperativei, alimentează imobilul cu nr. 20 A din Dwmul Cooperativei, continuă prin
Drumul Cooperativei, până in dreptul imobilului nr. 76-82 din Drumul Cooperativei pe care
iI alimentează.

c) Iucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în spaţiile verzi aferente ale
blocurilor şi a arborilor aflaţi în platbandele/ahniamentele aferente trotuarelor traseului.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVQRABIL
Conditionat de respectarea următoarelor condith:

Bd. Reqina Đişabela nr. 47. cod poştal 050013, sedor 5, Bucure' Románía



a) În situaţia în care apar modificări ale proiectuiui, ulterior emiterb prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

b) În timpul executărü iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1 m—1 .5m între
cablul electric i axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseuiui iucrării, conform
prevederilor Sf7 8591/1997 Reţele edilitare subternne, Condiţii de ampiasare.

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnoiogie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular ai
materialului dendrologic. In timpul lucrărilor constructorul va Iua măsuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământuiui sau altor materiale în jurul
trunchiului arboriior şi rănirea/ruperea ramurilor arboriior prin manevrarea utilajelor din
dotare.

d) în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendroiogic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

e) În cazul în care în urma verificărilor uiterioare (24 Iuni de ia finalizarea iucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi in vecinătatea traseului Iucrării, veţi avea
obligaţia înlocuirh exemplarelor uscate şi suportarea contravaiorü eventualelor prejudicfl
produse prin prăbuşirea acestora.

f) La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).

g) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul tocalităţilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, persoaneie fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţflior verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (piatbande, pastile,
alveole, etc.)

h) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabii numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţflle de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiuiui Bucure$i".

i) Nerespectarea ceior menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
ad. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţülor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

j) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării i
pentru respectarea condiţiilor din aviz.

k) În baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
1) Prezentul aviz este vaiabil numai însoţit de avizul/acordul Administraţiei Domeniului Public

sector 5.
m) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

O&Nov.

lntocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./5ex.-04.l l .2019- prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
pe dala đe

DIRECTOR.SEBWTIV,
Simon

Rd flenna Flisabeta nr 47 rnd nostal 05001 3 sednr 5 Bucuresti Ron,ána



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1773549 I i0607 I

Către :PROSPER GAZ SRL
(sohcitä ridicarea răspunsului de Ia registratura PMB)

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Sir. Domnia Ancuţa nr. 1, sector l

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1773549/17.09.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr 10607/18.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării:
„Bransament gaze naturale pentru imobilul situat pe Calea Victoriei nr. 174, corp B, sector
1, Bucuresti", conform C.U. nr. vă comunicăm următoarele:

C 1. łn baza informatiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuń anexe;
b) Memońului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor;
f) avizul Ministerului

2. Urmare verificării petren din data đe 22.10.2019 a traseului Iucrării conform
informaţfllor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 5m, pornind din conducta existentă pe
bd. Dacia, stăbătând carosabilul i trotuarul numerelor impare aI bd. Dacia, până Ia
imobilului ce are adresa in Calea Victoriei nr.174, corp B. Postul de reglare-măsurare se va
amplasa într-o firidä Ia Iimita de propríetate, Ia aprox. 12 m de Iimita din dreapta a
proprietăţii( Iatura din bd. Dacia)

b) pe traseul Iucrării i in vecinătate traseului Iucrării nu există spaţii verzi i arboń/arbuti
plantaţi.

C 3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditü:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterH prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului inainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

b) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţflle de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autońzarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastwctură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teńtońul Municipiului Bucure$i".

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009. privind Normele de protecţie a spaţiilor

86 Regna Eíabe(a r 47, cod pcştaíOSOOl3. sector 5, Bucureştí. Româ,ia

Tel: 021 3555 00
hUp:iNnw1nb.m



verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
d) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic,
e) Prezentul aviz este valabil numai insoţit de avizul Ministerului Culturii i ldentităţii

Naţionale.
f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emitehi.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Ma iana POPA

VI Întocmit
4 o

Exp. Anca Alexandru

O5Nov. 2019

Red;ĄĄţ5ex..01 .11.2019 - prezenlul aviz a fost postat pe site-uI PMB
p€ data de

Bd. Regha Ellsabeta nr. 47. cod poştal 050013, sector 5. Buçureşti, Romia
TeI: 021.305.5500
httpihvww.pmb.ro
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr.1773553l10608l
- ÜaNnflow

Către : Prosper Gaz SRL
(soÍicuă ridicarea exempiarului de Ia registraiura PMB)

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Bomniţa Ancufa nr 1, secior 1

Referitor Ia cererea dvs. inregistrată Ia P.M.B. cu nr.1773553117.09.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 10608118.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrărb:
„Branament de gaze naturale pentru imobl'iI siti'at e strada Vasile Lucaciu nr. 112, sector
3, Bucuresti", conform C.U. nr. din1 vă comunicăm urmă toarele:

În baza informatiilor din document$ia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr.. i planuri anexe;
b) Memońului tehnic;
c) Clasarea Notificădi nr. 1 - emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizeleĺacordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor;
V avizul Ministerului Culturii nr.

2. Urmare verificării pe teren din data de 22.10.2019 a traseului Iucrării conform
informaţblor din documentele enumęrate anterior, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea se va executa su$íeran, pe o Iungime de 9m, pornind din conducta existentă pe
strada Vasile Lucaciu, conďuttă ce trece prin dreptul imobilului de Ia nr.112, continuând
prin carosabil i trotuar, până Ia Iimiia din dreapta a proprietăţb.

b) pe traseul Iucrâńi i in vecinătate traseului Iucrării nu există spaţii ver2iíarborUarbuti
plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

r AVIZ FAVORABIL
Condjtionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirfl avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifică condiţűle de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti".

c) Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va Fi sancţionată conform
art 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teńtońul Municipiului Bucureşti.

d) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

Bd. RegÉa EIabeta rw 47, cod poştMflSWla, sectors, Bucweşti, Rr&lIa

TeL 021305.55.00
httpiNn%w.pmb.m



e) Prezentul aviz este valabil numai mnsoţÍt de avizul Ministerului Culturii i Identităţii
Naţionale.

• f) Prezentul aviz are termen de va!abilitate 1 an de Ia data emiterfl.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mari na POPA

$ e
.4

a
VIi33SIOý

o

Întocmit:
Exp. Ancandru

Red:AAI5ex-Q1 .112019 - prezentul aviz a fasl postaI pe sile-uI PMB

pe đata de

Bd. Rei,a EIabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucweşli. Romáiía
TeI: 021305.5500
htlpJtvv.pnbro
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

uay[fl ż9

Către sc MIRAL INSTAL COMPANY SRL - Aleea Marius Emanoiĺ Buteică nr 18-20, sector 3

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1

DIRECTOR EXECUTIyi'%.
Simona-Mariana Poflt ‘ş

Intocmŕt:

jJ E%fARASCA

Red:PR.ţ3ex.-O11l2019 - prěze'P$k,aviz a fosţĂtat pe ste-uI PMB -

pe daia de ....

J4i

Nr. 17739801106631

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1773980/18.092019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. l06631l909.2019, prin care soiicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării:
»Branament de gaze naturaie pentru imobilul din str. Măgura Vulturuiui nr. ‚ sector 2',
conform C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:

1. În baza informatiiior din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor.

2. Urmare verificării pe teren din data de 25.10.2019 a traseuiui Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o iungime de 4m;
b) Iucrarea se execută din conducta existentă în carosabilul str. Măgura Vulturului,

perpendicular, până ia aproximativ 20m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii:
c) pe traseul lucrărH i în vecinătate traseului lucrărH nu există spaţii verzi i arbori/arbuti

piantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoareior conditb:

a) În situaţia in care apar modificări ale proiectuiui, ulterior emiterH prezentuiui aviz, aveţi
obligaţia soflcitării revizuirii avizului inainte de inceperea execuţiei lucrărilor.

b) În cazui execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentui aviz este valabil numai insoţit de acordul administratorului domeniului pubiic in
care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform ceior specificate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Íucrărilor de infrastructură (tehnico-edílitare í
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti".

c) Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art. 4, Iit, b din Anexa 1 ia H.C.G.M,B. nr 304/2009, privind Normeie de protecţie a spaţHlor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) ln baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentui aviz are termen de valabifltate 1 an de Ia data emiterii.

Rt Reana Elisabeta nr 47. d oostal 050013. sedor 5. ucweş. Románia
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către : SC GINICON SRL - Str Modestiei nr 6Z sector 1

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dui Poligrafiei nr 4, sector 1

Referitor Ia cererea dvs. inregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1774554/1909.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 10723120.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrărü
Branament de gaze naturale pentru imobilul din str. Constantin Stere nr. ‚ sector 1,',
conform C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv;
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notifcării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 26.10.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 4m;
b) lucrarea se execută din conducta existentă în carosabilul str Constantin Stere,

perpendicular, până Ia aproximativ 0,5m faţă de Iimita din partea stăngă a proprietăţii.
c) Iucrarea se va executa fără afectarea arborelui existent în aliniament din vecinătatea

traseului lucrărü.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
CondiUonat de resQectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirfl avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) ln timpul executării Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lm—1.5m între
conducta de gaze i axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului Iucrării, conform
prevederilor SR 8591/1997 ReţeIe edilitare subterane, Condiţii de ampĺasare.

c) ľn dreptul arbore(ui din vecinătatea traseu(ui Iucrării, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor canstructorul va Iua măsuri de protejare a
matedalului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul
trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din
dotare.

d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

e) În cazul în care in urma veriflcărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finaiizarea Iucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în vecinătatea traseului Iucrării, veţi avea
obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii

iI
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produse prin prăbuşirea acestuia.
f) La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea

proiectului (inclusiv plantare iarbălgazon).
g) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din

alveole, etc.)
h) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,

prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratoruluí domeniului public în
care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220119.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării i
pentru respectarea condiţiilor din aviz.

k) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
1) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECT tXE$JJŤ
Simona - ria t#PPĄ\

‘r,

*ý ‘.L

Red:P.R.I3ex.-D1.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe sile-uI PMB
pe data de

i»a

Legea nr. 24/2007 privind
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată,
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi

reglementarea şi
cu modificările şi
să nu diminueze
(platbande, pastile,

Întocmit:
oxanaPARASCA
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Nr. 1774556110724/

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

c

Către : SC GINICON SRL - Str. Modestiei nr. 62, sector 1

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrnťiei nr 4, sector 1

DIRECTOR EXEC
Simona-Marian;

Întocmit:
/ ExpBgĂaaAASCA

Red:RRJ3Cx.-O1 .11 .2O1eŻeniul aviz ‘îbst postat pe site-uI PMB 4'
pe đata de

Referitor la cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1774556/19.09.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 10724120.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrărü:
„Branament de gaze naturale pentru imobilul din str. Nicolae erban nr. 23, sector 1",
conform C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:

1. In baza informaţiilor din documentaţla depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. şi planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificărü nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1.

a) Urmare verificării pe teren din data de 26.10.2019 a traseului Iucrării conform
informaţHlor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

b) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 4m;
c) Iucrarea se execută din conducta existentă în carosabilul str. Nicolae Serban,

perpendicular, până Ia aproximativ 0,5m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţü.
d) pe traseul Iucrărb i în vecinătate traseului Iucrărh nu există spaţii verzi i arbori/arbuti

plantaţi.

2. In urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
CondiUonat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitărfl revizuirfl avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea ‘Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure$i".

c) Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) În baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterfl.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

& Noy 2D
Către : sc G1NICON SRL - Str. Modestiei nr. 62, sector 1

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligraťiei nr 4, sector 1

DIRECTOR ENEÇ'Tjt5,
Simona-Ma$M POPĄ

(ĺ. Întocmit:
E$aPffASP

Red;P.RJaex.-O111.ż919 - mztiĄuVz a fost pastat pe site-uI PMB
pe data de

I,aiiI

Nr. 17745531107251

Referito Ia cererea dvs. inregistrată Ia P.M.B. cu nr 1774553/19.092019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 10725/20.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării:
Branament de gaze naturale pentru imobilul din str. Mihăileni nr. ‚ sector 1',, conform

CAL nr. ‚ vă comunicăm următoarele:

b baza informaţiiJor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificărfl nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizeleĺacordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1.

2. Urmare verificării pe teren din đata de 26.10.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Jucrarea se va executa subteran, pe o iungime de Bm;
b) tucrarea se execută din conducta existentă în carosabilul str. Mihăileni, perpendicular, până

Ia aproximativ O5m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii.
c) pe traseul Iucrării i în vecinătate traseului Iucrărfl nu există spaţii verzi i arbori/arbu$i

plantaţi.

3, În urma ana)izei documentaţiei depuse si a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditfl:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirH avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) In cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea ‘Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe tehtoriul Municipiului Bucureti".

c) Nerespectarea celor menţionate in prezentui aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art 4, Iit, b din Anexa 1 Ia HC.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabiliţate 1 an de la data emiterii.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

b flţ 2Opj

Către : SC APA NOVA SA — prin d-na
registratura PMB
Str. Tuneri nr. 60 A, clădirea Stefan ceI Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: P54 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii
Spaţii Verzi - B-dul Metalurgŕei nr 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

IěaiiI

Nr. 1774471 /10727?

— solicită ridicarea exemplarutui de Ia

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1774471/19.09.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 10727/20.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării:
‚Branament pentru separarea alimentării cu apă potabilă a corpurilor de clădire din incinta
imobilului situat pe str. Gazelei nr. ‚ sector 4", conform C.U. nr.
vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U, nr i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de DGL sector 4;
f) avizul Ministerului Culturii nr.

2. Urmare verificării pe teren din data de 26.10.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 7m;
b) Iucrarea se execută din conducta existentă în carosabilul str. Gazelei, perpendicular, pe

toată lungimea accesului în imobil;
c) pe traseul Iucrăńi i în vecinătate traseului IucrărH nu există spaţii verzi i arbori/arbuU

plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse I a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului inainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti".

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform

Bd. Reajna Elisabeta nr. 47. cod poştal 050013. sector 5. Bucureşt România



art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriuł Municipiului Bucureşti.

d) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
• e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIREC ĘĄECUTIV,
Sim a'Mą4ą ‘ OPA

2 Ýz.L%
intocmit:

Exp. Roxana PARASCA

65bNOĹ ?4

Red:P.R.I3ex-04.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe sile-uI PMB
pe data de
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krrr f PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1774437 I 10728 I

Către : SC GENERAL
PMB

MPM IMPEX SRL — solîcită ridicarea exemplarului de Ia regîstratura

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - 8-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B, cu nr 1774437/19.09.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr 10728/20.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrărh:
‚Branęament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Cetatea Neamţului nr.
sector 1", conform C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:

în baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 26.10.20i9 a traseului Iucrării conform
informaţHlor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 2m;
b) Iucrarea se execută din conducta existentă în carosabilul str. Cetatea Neamţului,

perpendicular, până Ia aproximativ 0,5m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii.
c) pe traseul Iucrării i în vecinătate traseului Iucrărfl nu există spaţii verzi i arbori/arbu$i

plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
CondiUonat de respectarea următoarelor condith:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitărü revizuirü avizului inainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţüle de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure$i".

c) Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EX
Simona-Mariar

intocmit:
- CfPASCA

Red;P.R./3ex.-04.1 1 .2Ol nttjĘşĂtýfast postat pe site-uI PMB Ů
pe data đe
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1775170 I 17762891 10828! 10941 O, Noy 2Dig
Către: GENERAL MPM IMPEX SRL
(Str. Bascov nr.8-12, sector 5, Bucuresti)

Spre ştiinţă: PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public
lntrarea Odobeti nr. 5-7, sector 3

Referitor Ia cererea dvs. inregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1775170/23.09.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 10828/24.09.2019, completată cu documentaţia înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1776289/25.09.2019 i ia Direcţia de Mediu cu nr.10941126.09.2019, prin care solicitaţi avizul de
specialitate privind executarea Iucrării. Extindere conductă de gaze i branament gaze
naturale oentru imobiiului din Str. Gospodăriei nr.IOD", conform C.U. nr din

vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilnr din dncumentatia đepusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr - din i planuń anexe;
b) Memohuiui tennic;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) PIan de coordonare reţele edilitare;
e) Avizeie/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
fl aviz de traseu emis de ADP sector 3;

2. Urmare verificării pe teren đin data de 25.10.2019 a traseului Iucrării conform
informaţfllor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Extindere conductă GN RP PE100SDR11 Dnl25mm existentă în carosabilul din str.
Gospodăriei, de Ia punctui de conexiune aflat în dreptul imobilelor situate Ia nr. 10 respectiv
1OA, până Ia imobilul de Ia nr. 100 ce urmează a fi bransat.

b) Lucrarea de bransament se va executa subteran, pe o Iungime de 2m, pornind din
conducta RP PE100SDR11 DNl25mm, existentă pe strada Gospodăriei, până in dreptul
imobilului situat ia nr. 100, capătui de bransament fiind pozat Ia Iimita din dreapta a
proprietăţii.

c) pe traseul Iucrării i în vecinătate traseului Iucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuti
plantaţi.

3, În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterh prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) In cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 marlie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabfl numai însoţit de acordui administratoruiui domeniuiui public în
care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform celor speciflcate in Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,

Bd. Regk,a EIisabota nr. 47. cod poştaIO500l3. sector 5, Bucureşti, Romăiía

TeI: 021.30555.00
hQp:IN..pnb.w



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 conĺorm
art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.CG.M.B. nr 30412009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emitehi.

DIREC ECUTIV,
Sim POPA

fl !ntocmit:
Exp. AncaAlex,yndru

Red:AA/Sex-O1 .11.2019 - prezentul aviz a fost poslat pe site•uI PME

• pe data de..........
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1775158110830 I 0&NDV 2Di

Către;SCMIRALINSŢAL COMPANY SRL
(Aleea Marius Emanofl Buteică nr. 18-20, sector 3, Bucureti)

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str Domnita Ancufa nr. 1, sector 1, Bucureti

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B, cu nr 1775158/23.09.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 10830/24.09.2019, prin care solicítaţi avizul de specialitate privind
executarea iucrăriř: „Bransament qaze naturale ventru imobilul situat în A(eea Teisani
nr 143", conform C.U. nr ĺ din vă comunicăm
următoarele:

1. în baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. din i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Ciasarea Notif]cărü nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia

Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e)_aviz_de_traseu_emis_de_Administraţia_Străzilor

________________________

2. Urmare verificării pe teren din data de 25.10.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 4m, pornind din conducta PE100
SDR11 DNl8Omm existentă în carosabilul din Aleea Teiani până în dreptul
imobilului, Ia noul PRM montatla Iimita din stânga a imobilului situat Ia nr. 143

b) în proximitatea traseului Iucrărilor, Ia Iimita gardului proprietăţii situate Ia nr. 137 cu
trotuarul existent pe partea nr. impare, există o platbandă de apox. 5Ocm în care
sunt plantaţi arbuti.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor condiUi:

a) In situaţia în care apar modificăd ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz,
aveţi obligaţia solicitărfl revizuirii avizului înainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

b) Conform prevederilor art 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modiřicările
şi completările ulterioare, persoanele fizice i juriđice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande,
pastile, alveole, etc.)

Bd. Regiia Eabeta nr 47, cad pcştaIOSCOl3, sed&5, Bucureşli, Romăa

Tel: 021.30555.00
http:ihwvm.pmb.ro



DIRECTOR EXECUTIV,
a POPA

Întocmii:
Exp. Ancaenqrunru

Q5.NOV. 2019

RedÂN5ex.-04.11 .2019 - prezentul aviz a ĺost poslat pe sile-uI PMB
• pe daia de
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c) Tn cazul exećűţĺei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului
domeniului public în care se speciřică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform
celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB nr. 220119.04.2018 privind aprobarea
‘Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti'.

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fl sancţionată
conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Munícipiului Bucureşti.

e) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material
dendrologic.



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1784117/11844 Otiüy zirn
Către : AW PROD GRUP SRL
( solicită ridicarea exempĺaruĺui de registratura PMB)

Spre ştflnţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr 4, sector 1

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1784117/18.10.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 11844/21.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării „Bransament de gaze naturale pentru imobilul situat pe strada
Aiud nr.77, sector 1, Bucure$i", conform C.U. nr.; din

1, vă comunicăm următoarele:

1. ln baza informaUilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. din i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificărfl nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia

Mediului Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1;

2. Urmare verificării pe teren din data de 25.10.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 5m, din conducta PE100SDR11
Dn 9Omm existentă in carosabilul străzii Aiud, traseul urmând să stăbată parţial
carosabilul ş trotuarul nr. impare până Ia noul PRM montat Ia 5m de Iimita din
dreapta a proprietăţii situate Ia nr. 77.

b) Lipit de gardul imobilului ce urmează să fie branat, Ia nr 77, există material
dendrologic,1 arbore ex. Juglans(Nuc) cu diametrul de aprox. l5cm i h6, Iipit de
gardul imobilului, înclinat spre carosabil

c) La Iimita trotuarului numerelor impare cu carosabilul există o platbandă de aprox.
lm Iăţime, în care se află iarbă

3. Tn urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) Tn situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterfl prezentului aviz,
aveţi obligaţia solicitării revizuirfl avizului înainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

b) În timpul executărfl Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1 .5m
între conductă i axul arborelui situat în vecinătatea traseului Iucrării, conform
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.

c) Tn dreptul arborelui din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se va executa
manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţHlor din teren care să nu distrugă

‚-1
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sistemul radicular al materialului dendroldgic. ĺn timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea
pământului sau altor materiale În jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea
ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din dotare.

d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

e) în cazul În care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea Iucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi În vecinătatea traseului Iucrărü,
veţi avea obligáţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

f) La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).

g) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modiflcările
şi completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţülor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande,
pastile, alveole, etc.)

h) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul administratorului
domeniului public în care se specifică condiţflle de Iucru pe timp friguros, conform
celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr 220/19.04.2018 privind aprobarea
“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti".

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fĺ sancţionată
conform art. 4, lit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

j) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrărfl
i pentru respectarea condiţfllor din aviz.

k) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material
dendrologic.

1) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterfl.



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

:flzflt,n,

Către S.C PROSPER GAZ S.R.L
(Buĺevarduĺ Basarabia nr.69, bloc A16e, sa 1, ap.6, sector 2, Bucuresti)

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicü nr 44, sector 2

Bd. Regia EIabeta nr 47. cod po$a1050013, sedor5, Buajreşli, Romăa
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Nr.1779361/11253 UD.NUV. LUI

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1779361103.10.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 11258/04.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialiiate privind executarea Iucrărb
„Extindere conđuctă i racorđ gaze naturale pentru imobilul aflat în strada Serghei
Vasilievici Rahmaninov nr.38, sector 2, Bucuresti", conform C.U. nr. din

din )‚ vă comunicăm următoarele:

1. În baza informatiilor din documentaţia deousă de đvs., respectiv:
a) C.U. nr. i din nn i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificărü nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) plan de coordonare reţele edilitare;
e) avizul favorabil emis de ADP sector 2;
1) avizul Ministerului Culturii nr.

a) Urmare verificării pe teren din đata de 25.10.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

b) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 18m, având ca punct de pornire str.
Serghei Vasilievici Rahmaninov, de unde se va extinde conducta RP PE 100 SDR11
Dnl2Smm, existentă in carosabilul străzii, de Ia punctul de Iegătură situat in carosabil în
dreptul imobilului de Ia nr. 46-48, până în dreptul imobilului de Ia nr.38, imobil ce urmează
să fie branat. Se va realiza un branament de gaze naturale de Ia noua conductă de
distribuţie extinsă RP PE 100 SDR11 Dn125m până la noul Post Reglare Măsurare situat
Ia Iimita din stânga a proprietăţii situate Ia nr. 38.

c) pe traseul Iucrărb sau in vecinătate traseului Iucrării nu există spaţii verzi/arbori/arbuti
plantaţi.

2. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVQRABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectuiui, uiterior emiterii prezentului aviz, aveţi
bIigaţia solicitărü revizuirh avizului înainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

b) In cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifică condiţflle de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normeior pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i



stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti'.
c) Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform

art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţfllor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de deírişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz este valabil numai insoţit de avizul Ministerului Culturii i Identităţii

Naţionale.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECT XECUTIV,
Sim Mä POPA

!ntocmit:
* Exp. Anca Alexandru

Red:AAi5ux,-05.1 1.2019 - prezentul aviz a fost postat pe sile-uI PMB
• pe daia de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

fl

! L NUV ĹU1J

Către : RNB INS TAL CONSTRUCT SRL
(solicita ridicarea răspunsului de Ia registratura PMB)

Spre ştiinţă: -Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr. 1, sector i

-ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Nr. 1789285112495

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1789285/05.11.2019 şi ia Direcţia de
Mediu cu nr. 12495106.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrărü:
Branęamente de gaze naturale pentru imobilul situat pe Calea Floreasca nr. 159-165,
Sector 1, Bucuresti", conform C.U. nr. ‚ vă comunicăm
următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv;
a) CAL nr. i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notiflcărh nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor;
V avizul favorabil emis de Primăria Sector 1;
g) avizul Ministerului Cultuńi i Identităţii Naţionale nr. 324/MI2019.

2. Urmare verifîcării pe teren din data de 08.11.2019 a traseului (ucrării conform
iníormaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) iucrarea bransamentelor se va executa subteran, pe o Iungime de 14m respectiv 5m, după
cum urmează:
-branament PE 100 SDR11 Dn 63mm RP, cu o Iungime de 14m, conectat Ia conducta de
distribuţie PE 100 SDR11 Dn 200mm RP existentă in carosabilul din Calea Floreasca,
capatul de branament va fi pozat Ia aprox. 30m de intersecţia Calea Floreasca cu Str.
Mircea Eliade, Ia imobilul situat pe Calea Floreasca nr.159-165
-branament PE 100 SDR11 Dn 9Omm RP, cu o Iungime de 5m conectat Ia conducta de
distribuţie existentă pe str. tefan Protopopescu, capătul de branament fiind pozat Ia
aprox. 0,5m de Iimita din stânga a proprităţfl (Iatura din str. tefan Protopopescu)

b) traseul Iucrărilor străbate parţial carosabilul din Calea FIoreasca i trotuarul numerelor
impare, precum i carosabilul str. Stefan Protopopescu, constatându-se că pe traseul

Iucrărh sau în vecinătatea acestuia nu există spaţii verzi sau arboń/arbuti plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse si a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoareior conditii:

a) In situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi

Bd. Regi,a Dsabeta nr. 47, cod poşt&050013. sector 5. Bucureşti. Rnmâ,ia
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obligaţia solicitării revizuirü avizului înainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.
b) In ca2ul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,

prezentul aviz este valabil numai insoUt de acordul administratorului domeniului public in
care se specitică condiţüle de Iucru pe timp friguros, conform celor speciřicate in Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 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 in prezentul aviz de specialitate va ti sancţionată conform
art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teńtoriul Municipiului Bucureşti.

d) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de deírişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii i Identităţii

Naţionale.
f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

- Îníocmii:
Exp. Anca AI%p2fru

ţ Ii i ŕtĺ
‘40 q9

Red:A&/Sex-l 1.112019 - prezentul aviz a fasI postat pe şite-uI PMB

pe dala de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1772514/ 1789185/10472/ 12452
12 Nov 20;g

Către: K&M COMPANY S.R.L
(so!icită ridicarea răspunsului de ĺa registratura PMB)

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1772514113.09.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 10472/16.09.2019, completată cu documentaţia inregistrată Ia P.M.B cu nr.
1789185104.11.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 12452105.11.2019, prin care solicitaţi avizul de
specialitate privind executarea Iucrării. „Bransament electric pentru imobilul situat în strada
SomeuI Rece nr.51, sector 1, Bucurestit' vă comunicăm următoarele:

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. din 10.04.2019 i planuri anexe;
b) memońul tehnic;
c) clasarea Notificărü nr. emisä de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1;

2. Urmare verificării pe teren din data de 25.10.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 30m1, având ca punct de pornire str
SomeuI Rece, partea numerelor pare, unde din Lea JT existent intre imobilele cu nr.49
respectiv 47 pleacă până in dreptul imobilului de Ia nr. 51, la noul BMPT.

b) în apropierea traseului există material dendrologic (2 ex. arbori) pe trotuarul numerelor
impare aI str. SomeuI Rece. 1 exemplar plantat in alveolă în dreptul imobilului de Ia nr.49,
respectiv un exemplar in alveolă in dreptul imobilului situat Ia nr. 53

3. în urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterb prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitărü revizuirü avizului inainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

b) In timpul executărü lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lm intre cablul
electric i axul fiecărui arbore situat in vecinătatea traseului Iucrărü, conform prevederilor
SR 8591/1997 Reţ&e edilitare subterane. Condiţü de ampĺasare.

c) ln dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va Iua măsuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul
trunchiului arborilor şi rănirealruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare.

d) In cazul in care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi

Bd. Regha Dabeta r 47. cod poştal 050013. sevtor 5, Bucureşti, Rom&iia
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răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.
e) In cazul in care in urma veriflcărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea Iucrărilor) se

constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului Iucrării, veţi avea
obligaţia înlocuirü exemplarelor uscate şi suportarea contravalorü eventualelor prejudicii
produse prin prăbuşirea aceslora.

f) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţUlor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeeIe spaţfllor verzi. Astfel este interzisă betonarea spatilor verzi (platbande,
nastile, alveole, etc.)

g) In cazut execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul administratoruluś
domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform
celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea
“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia lucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti'.

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de
protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

i) Beneflciarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării
i pentru respectarea condiţiilor din aviz.

j) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material
d end rologic.

k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 17744401107291 1'ąUY 2079

Către SC FAVEO CONSULTING SRL — solicită ridicarea exempiarului de Ia registratura
PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul PoIigrafiei nr 4, sector 1

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.MB cu nr 1774440/19.092019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr 10729/20.09.2019, prtn care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării:
Branament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Dragoslavele nr. ‚ sector 1",
conform C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:

În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificărü nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1;
f) avizul Ministerului Culturii nr.

2. Urmare verificării pe teren din data de 26.10.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 9m;
b) Iucrarea se execută din conducta existentă in carosabilul str Dragoslave(e, până Ia

aproximativ 0,5m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţh.
c) pe traseul Iucrării i in vecinătate traseului Iucrărü nu există spaţii verzi i arbori/arbuti

plantaţi, există gard viu.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditfl:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterü prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuidi avizului înainte de inceperea execuţiei Iucrădlor.

b) Conform prevederilor art 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificăńle şi
completările ulterioare, persoanele Fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

c) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţHle de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare ş
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti'.

Bd. Regina Elisabet2 nr 47, czid poştal 050013, sedor 5, BucureşU, România IaiiI
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d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

e) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

0d Reoina Etisabeta nr 41 cod nostal 050013 sedcr 5 Bucuresti. Románia



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1774445 I 10730 I
12 #UV 2Üig

Către SC FAVEO CONSULTING SRL — solicită ťidicarea exemplaruluî de Ia registratura
PMB

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str Domnifa Ancuţa nr. 1, sector 1

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia RM.B. cu nr. 1774445/19.09.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 10730/20.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării:
„Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale i branamente pe Drumul Fântâna
Domnească nr. ‚ sector 6", conform C.U. nr. ‚ vă comunicăm
următoarele;

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Plan de coordonare reţele edilitare;
e) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
Q aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor.

2. Urmare verificării pe teren din data de 26.10.2019 a traseului Iucrării conform
informaţülor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 119m;
b) Iucrarea se execută din conducta existentă în carosabilul Căfl Giulesti, prin carosabilul

Drumului Fântâna Domnească1 până Ia aproximativ 0,5m faţă de Iimita din partea stângă a
proprietăţii.

c) pe traseul Iucrării i în vecinătate traseului Iucrării nu există spaţii verzi i arboriĺarbuti
plantaţi, există vegetaţie spontană.

3. In urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditfl:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea ş execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti".

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţülor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Bd. Regina EIisabeţs nr 47, cod pcştal 050013, şedors, BucureşU, România



d) În baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabihtate 1 an de Ia data emiterü.
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ifl PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 17749561107631

Către SC Best Electroproiect S.R.L. — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura
PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicü nr. 44, sector 2

Referitor Ia cererea dvs. inregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1774956/20.092019 şi la Direcţia de
Mediu cu nr. 10763/23.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrărfl:
„Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Teleajen nr. ‚ sector 2",
conform C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notifĺcării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) Avizul favorabil emis de ADP sector 2.

2. Urmare verificării pe teren din data de 26.10.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 2m;
b) Iucrarea se execută din cablul existent in trotuarul str. Teleajen, perpendicular, până Ia

aproximativ 18m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii.
c) pe traseul Iucrării i în vecinătate traseului Iucrării nu există spaţii verzi i arbori/arbu$i

plantaţi.

3, În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVQRABIL
CondiUonat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterü prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitărH revizuirfl avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.() b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradaie) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

c) Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art. 4, lit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) În baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul ermen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR E U1S'
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

1 l NÜY 2019
Nr. 1774700 i 10765 I

Către: SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL
AIeea Marius Emenoii Buteică nr 18-20, sector 3

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domn4a Ancuţa nr. 1, sector 1

Referitor Ia cererea dvs. inregistrată Ia RM.B. cu nr. 1774700/20.09.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 10765/23.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării
„Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale i bransamente pe bd. ExpoziUei din
incinta imobilului cu IE 272206 (nr. )‘ sector 1", conform C.U. nr.
vă comunicăm următoarele:

1. łn baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificărü nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) plan de coordonare reţele edilitare;
e) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
f) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor.

2. Urmare verificării pe teren din data de 26.1O2019 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 230m;
b) Iucrarea se execută din conducta existentă in carosabilul bd. Expoziţiei din dreptul

imobilului cu nr. 11, prin carosabilul bd. Expoziţiei, subtraversează bd. Expoziţie, până Ia
aproximativ 0,5m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii i pe proprietate până Ia
blocul 2;

c) Iucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă i pe proprietate Ia
hmita acesteia.

3. In urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitărü revizuirh avizului inainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) În timpul executării Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lm—1.5m intre
conducta de gaze i axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului Iucrăńi, conform
prevederilor SR 8591/1997 Reţele ediĺitare subterane. Condżţü de ampiasare.

c) In dreptul arbodlor din vecinătatea traseului Iucrării, 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 constructorul va Iua măsuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul
trunchiului arborilor şi rănireaĺruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare.

Bd. Regna Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sedor 5. Bucureş, Romănía ia I



đ) În cazul in care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi

răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.
e) în cazul în care în urma veriflcărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea Iucrărilor) se

constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului IucrărH, veţi avea
obligaţia înlocuirb exemplarelor uscate şi suportarea contravalońi eventualelor prejudicń

produse prin prăbuşirea acestora.
f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea

proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).
g) Conform prevederilor art 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obtigaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

h) In cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţflle de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19,04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureęti".

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art. 4, lit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

j) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării i
pentru respectarea condiţiilor din aviz.

k) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
1) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterü.

Întocmit:
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

11NOV. 2019
Către : SC TEHNIC INSTAL GRUP SRL — solicită ridicarea exempiarului de Ia
registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligraflei nr. 4, sector 1

DIRECTOR E)ÇĘPĘ
Simona-Mariflä Pa_ •

Inĺocmit:

JnaPARASŐA
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hitp:fAwěw.pmbroĺins iudirectia_međiwavize_arbori_in_consuliar&avize_arborijn_consultare.php pe dala de

I4ai iI

Nr. 1774692 I 10767 I

Referitor ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1774692120.09.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 10767/23.09.2019, prin care solicitaţi avizul de speciaiitate privind executarea Iucrării:
„Branęament de apă i racord de canal pentru imobilul situat pe str. SomeuI Rece nr.
sector 1", conform C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:

1. ĺn baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) Memodului tehnic;
c) Clasarea Notif]cării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale aIe deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 26.10.2019 a traseului iucrării conform
informaţiiior din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 5m branament + Bm racord;
b) Iucrarea se execută din conductele existente în carosabiiul str. Somesul Rece, până la

aproximativ lm si 2,5m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţü.
c) pe traseul lucrării i în vecinătate traseului ĺucrării nu există spaţii verzi i arboriIarbuti

plantaţi.

3, În urma analizei documentaţiei depuse ęi a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizuiui înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului pubflc in
care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea ‘Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia iucrărilor de infrastructură (tehnico-edibtare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti'.

c) Nerespectarea ceior menţionate in prezentui aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art. 4, iit, b din Anexa 1 ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normeie de protecţie a spaţiilor
verzi de pe tedtoriul Municipiului Bucureşti.

d) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare materiai dendrologic.
e) Prezentui aviz are termen de valabilitate 1 an de ia data emiterii.

Bd. Reina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sedorő, Bucur€şt, Románia



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

l L NUV ZU1

Către : SC TEHNIC INS TAL GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia
registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poiigrafiei nr 4, sector 1

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1774688/20.09.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 10768123.09.2019, prin care solícitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrărií
Branament de apă i racord de canal pentru imobilul situat pe str. C-tin Dobrogeanu
Gherea nr. ‚ sector 1", conform C.U. nr., vă comunicăm
următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea NotificărH nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediuiui

Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 31.10.2019 a traseului Iucrării conform
informaţhlor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 11 m branęament + 9m racord;
b) Iucrarea se execută din conductele existente în carosabilul str. C-tin Dobrogenu-Gherea,

perpendicular, până Ia aproximativ 05m i lm faţă de Iimita din partea dreaptă a
proprietăţH;

c) Iucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

( AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor condiW:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) În timpul executării Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lm—1.5m între
conductele de apă, canal i axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului Iucrărfl,
conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane, Condiţii de ampiasare.

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului iucrării, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţfllor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va Iua măsuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare.

d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

e) In cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea Iucrărilor) se

Nr. 1774668 J 10768 I
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constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, vei avea
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prăbuşirea acestora

f) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţhlor verzi din intravilanul Iocalităţflor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveoie, etc.)

g) In cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţflle de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/1904,2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucurestľ'.

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art. 4. lit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teńtoriul Municipiului Bucureşti.

i) Beneficiawl, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării i
pentru respectarea condiţiilor din aviz.

j) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simon - OPA

Întocmit:
3' Exp. Roxana PARASCA

W 4!

68. NUV. 2019

Red:P.R.iaex.-07.11.2019 - prezenlul aviz a fost postat pe site-uI FMB
- pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

12. NĐV 2019
Către SC POWERTEC PROIECT SRL - Bd. Banu Manta nr 2, mansardă, ap. 5, sector 1

Spre ştiinţă:Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1774798/20.09.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 10769/23.09.2019, completată cu documentaUa înregistrată Ia P.M.B. cu nr.
1778468/01.10.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 11155/02.10.2019, prin care solicitaţi avizul de
specialitate privind executarea Iucrării „Racordare Ia reţeaua electrică de distribuţie a
imobilului din os. Gheorghe Ionescu Sise$i nr. ‚ sector 1", conform C.U. nr.

vă comunicăm următoarele:

1. ĺn baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificărh nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor.

2. Urmare verificării pe teren din data de 31.10.2019 a traseului Iucrării conform
informaţhlor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 298m (23m domeniul public + 275m
domeniul privat);

b) Iucrarea se execută din cablul existent în trotuarul os. Gheorghe Ionescu Sise$i situat în
dreptul imobiluIui cu nr. 3, subtraversează os. Gheorghe Ionescu Siseti, până la
aproximativ 0,5m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii i pe proprietate.

c) Iucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament i a arborilor
existenţi pe proprietate, Ia Iimita cu os. Gheorghe Ionescu Siseti.

d) Ia data verificării în teren a traseului IucrărH, terenul din os. Ghorghe Ionescu Siseti nr 6
nu era îngrădit sau delimitat.

3. În urma analizei documentaţiei depuse ş a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditfl:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor

b) In timpul executării Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lm—1.5m între
cablul electric i axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului Iucrării, conform
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialului dendrologic. În timpul Iucrărilor constructorul va Iua măsuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din

Nr. 1774798,1778468110769,111551
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dotare.
d) ln cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materîalului dendrologic sunteţi

răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.
e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia flnalizarea Iucrărilor) se

constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi in vecinätatea traseului lucrărh, veţi avea
ob)igaţia înlocuirb exemplarelor uscate şi suportarea contravalorh eventualelor prejudicH
produse prin prăbuşirea acestora

V La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).

g) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 2412007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, persoanele fizice ęi juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande,
pastile, alveole, etc.)

h) ln cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul administratorului domeniului pubiic in
care se specifică condiţhle de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 la HCGMB nr 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti'.

i) Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
ań. 4, iit, b din Anexa 1 ia H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiiior
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrărh i
pentru respectarea condiţiilor din aviz.

k) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
1) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterü.

DIRECTOR EXECUTIV,

Întocmit:
xanaPRASCA

aaNn 2019

Red:F.R,J3ex.-07.11.2019 - prezentul avÍz a ĺost postat pe site-uI PMB
pe data de
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tÇVi r,-,. PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

JLNOV ZÜ1
Către : SC AVI PROD GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB
Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1

Nr. 1775005110770 i

Referitor Ia cererea dvs. inregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1775005/20.09.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 10770/23.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării
„Bransament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Balotă nr. ‚ sector 1", conform
C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:

In baza informaţiilor din documentaUa depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificărh nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor.

2. Urmare verificării pe teren din data de 31.10.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 4m;
b) lucrarea se execută din conducta existentă în str. Balotă (drum de pământ), perpendicular,

până Ia aproximativ 0,5m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii;
c) pe traseul Iucrării i în vecinătatea traseului IucrărH nu există spaţii verzi i arbori/arbuti

plantaţi.

3, În urma analizei documentaţiei depuse ş a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterh prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitărh revizuirü avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare ş
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.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV.
Simona-Mariana PO

Red:P.R.i3ex.-07.ll
hĺtpiNn'ôv.pmb.roli'

postat pe site-ul PMB

!ntocmit:
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

IĹNQflg

Către : SC AVI PROD GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poĺigrafiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1775006/20.09.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 10771/23.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării
„Bransament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Săveni nr. ‚ sector 1",
conform C.U. nr. vă comunicăm următoarele:

1. In baza informaţiilor din đocumentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;

r b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificăńi nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) avizelelacordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor.

2. Urmare verificării pe teren din data de 31.10.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 6m;
b) Iucrarea se execută din conducta existentă în carosabilul str. Săveni, perpendicular, până

Ia aproximativ lm faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii;
c) Iucrarea se execută fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitărH revizuirii avizului inainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) În timpul executărfl Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lm—1.5m între
conducta de gaze ş axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului Iucrării, conform
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de ampiasare.

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau
utilizănd o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va Iua măsuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare.

d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia Finalizarea Iucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului Iucrării, veţi avea
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorfl eventualelor prejudicii
produse prin prăbuşirea acestora.

Iů iI
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f' La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).

g) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
supraf&ele spaţfllor verzi, Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

h) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti'.

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art. 4, Iit, b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrărH, sunt răspunzători pentru execuţia lucrărH i
pentru respectarea condiţiilor din aviz.

k) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
1) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterH.

DIRECT RaĘpVTIV,
Simo tilariąji A

Întocmit:
* Exp. Roxana PARASCA

O 8. NÜ'L 2Q\

Red:P.R.ĺ3ex.-07.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe sile-uI PMB
pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

12. NOV 2019
Către SC AVI PROD GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştHnţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligraňei nr. 4, sector 1

DIRECTOR EXECUTI3f
Simona-Mariana PORA

z

Ređ:P.R./3ex.-07.I 1.2019 - pr - ;tat pe site-uI PMB
hUpJNÉww.pmb.roľInstituUÍIpńmařlIa_mediuIavize_arbod_in_consuItareIavize_arbohJn_.consuhare.php, pe

-

.—---- ;v--- -- -

đC% nI

Nr. 17750081107721

(

Referítor Ia cererea dvs. mnregistrată la P.M.B. cu nr. 1775008/20.09.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 10772/23.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării:
„Bransament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Curtioara nr. ‚ sector 1",
conform C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i pianuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1.

2. Urmare verificării pe teren din đata de 31.10.2019 a traseului Iucrării conform
informaţblor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 9,5m;
b) Iucrarea se excută din conducta existentă in carosabilul str. Curtioara, perpendicuIar,

până aproximativ 0,5m faţă de Iimita din partea stângă a propietăţH;
c) pe traseul Iucrării i în vecinătate traseului Iucrării nu există spaţii verzi i arboriIarbuti

plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse ş a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de resDectarea următoarelor conditü:

a) În situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului inainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) În cazul execuţiei proiectuIui în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniuIui public în
care se specifică condiţhle de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea ‘Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea ş execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare ş
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.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

Întocmit:

EĂaAASCA

Bd. Rectna Elisabeta nr 47. c oostal 051 3. sedor 5. Bucumsü. Románia
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 17750101107731 ] Ĺ NUV. LUJľ

Către : SC AVI PROD GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinjă: ADP Sector 1 - B-dui PoIigrnFiei nr 4, sector 1

c
r

(

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1775010/20.09.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 10773/23.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării:
„Branament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Diocheţi nr. 15 A, sector 1",
conform C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 31.10.2019 a traseului Iucrării conform
informaţHlor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 4,Sm;
b) Iucrarea se execută din conducta existentă în carosabilul str. Diocheţi, perpendicular, până

Ia aproximativ 0,5m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii.
c) pe traseul IucrărH i în vecinătate traseului Iucrărü nu există spaţii verzi i arbori/arbuti

plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse ş a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
CondiUonat de resDectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterH prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitărü revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţflle de Iucru pe timp friguros, conform celor speciřicate in Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea ş execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare ş
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.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normeie de protecţie a spaţHlor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterH.

DIRECTOR EXI
Simona-Marh

Întocmit:

.7 Exa1R%SCA

Red:P.R.i3ex.-07.1 1 2D fost postat pe stte-u! PMB •*Yp
pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 17749961107751 12N5V20;q
Către SC NICO ELECTROSERWCE SRL - prin d-na
exemplarului de Ia registratura PMB

— solicîtă ridicarea

c

(

Spre ştiínţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii
Spaţii Verzi - B-dui Metalurgiei nr. 12-18, Grend Arene, eĹ 1, sector 4

DIRECTOR EXEC(4'NJV,
Simona-Mariana PjjgG ţ;

Întocmit:
Exp.oxanaASCA

Red:P.RJ3ex.-08.1 1.2019 - pr Pvi'S fost postat pe siie-uI PMB —

• pe data de 4.
-9,.

Refeŕitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1774996/20.09.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 10775/23.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării:
Branament electric subteran pentru imobilul situat pe Intrarea Brădiceni nr. 4, sector 4",
conform C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:

in baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv;
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificărb nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) Avizul Ministerului Culturii nr.

2. Urmare verificării pe teren din data de 31.10.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 9m;
b) Iucrarea se execută din LEA JT existent in carosabilui Intrării Brădiceni, până Ia Iimita din

partea dreaptă a proprietăţü.
c) pe traseul Iucrărb i în vecinătate traseului Iucrărh nu există spaţii verzi i arbori/arbuti

plantaţi.
3, In urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterH prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitărfl revizuihi avizului inainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea ş execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare ş
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.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţülor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) in baza acestui aviz nu se execută Iucrăd de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz este valabil numai insoţit de avizul Direcţiei Gospodărire Locală sector 4.
f) Prezentul avizpjęn de valabihtate 1 an de Ia data emiterii.

Bd. Reqina Elisabeta nr 47. cod poştal 050013, sedor 5, Bucureşü. România
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

11NOV 2019

Către : DI.
registratura PMB

— prin dI. — solicită ridicarea exemplarului de Ia

o

c
(

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-duĺ PoiigrafÎei nr. 4, sector 1

/ĺ.
DIRECTOR E4NÉCUTIV, ‘,

Simona-Mari4p
kW wi.»-i' Îniocmit:

ExanPARASCA

ReďP.R./3ex.-08.I 1.2019 - z a fost postat pe site-uI PMB

hHpJMww.pmbroťinstitutWiprim ńalđtrectiVďrectia_mediwavize_arbori_íą_cansultarelavize_arbori_Ín_consullare.php pe data de 0,

I»e%LIIZÝ

Nr. 1775366110826 I

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1775366/23.09.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 10826/24.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrărű:
»Branęament de energie electrică pentru imobilul din str. Cpt. Gheorghe Calpan nr.
sector 1", conform C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:

În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea NotificărH nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Medíului

Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 31.10.2019 a traseului Iucrării conform
informaţhlor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 15m;
b) Iucrarea se execută din LEA JT existent in trotuarul str. Cap. Gheorghe Calpan, până Ia

aproximativ 5m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţH;
c) pe traseul Iucrărü i în vecinătate traseului Iucrării nu există spaţii verzi i arbori/arbuti

plantaţi.

3. În urma analizeí documentaţiei depuse i a aspect&or constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristíc,
prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţHle de Iucru pe timp friguros, conform celor specif]cate in Anexa
nr3 Ia HCGMB nr 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti".

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fl sancţíonată conform
art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) In baza acestui aviz nu se execută Iucrăh de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) PrezentuI,ae termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

fld Rpnina Fliçnheţn nr 47 rnl nostal 050011 sednr 5 Rucurestt România
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1775802! 10871 1 L NÜV 2Ů1

Către E-Distribuţie Muntenia
(solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB)

Spre şthnţă: ADP Sector 1 - B-dui Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia cererea dvs. inregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1775802124.09.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 10871125.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrărfl
„Bransament eiectric pentru imobilul situat în str. Trueti nr. 49, sector 1, Bucure$i",
conform C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă đe dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificărü nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediuiui

Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1;

2. Urmare verificării pe teren din data đe 25.11.2019 a traseuiui iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de lOm, având ca punct de pornire trotuarul
străzii Trusesti, din stâlpul de joasă tensiune i reţea electrică aferentă PT834 situat in
dreptul imobilului de ia nr. 51, până Ia noul BMPT ce se va afla Ia Iimita din dreapta a
proprietăţii aflate ia nr. 49.

b) Pe trotuarul din dreptul imobilelor situate pe strada Trueti, Ia nr. 51, respectiv 49 se află o
platbandă de aprox. lm Iăţime, cu vegetaţie i 2 arbore piantati, de asemenea în această
platbandă se află i stâlpul electric de joasă tensiune menţionat anterior. in dreptul
imobiiului de Ia nr.49 se află un arbore plantat intr-o platbandă de aprox. 4m Iungime i lm
iăţime.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

2 AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitărü revizuirb avizului inainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

b) In timpul executării iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lm intre cablul
electric i axul fiecărui arbore situat in vecinătatea traseului Iucrărh, conform prevedeńlor
SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţä de amplasare.

c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrărfl, săpătura se va executa manuai sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular ai
materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va Iua măsuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale in jurul
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramuriior arboriior prin manevrarea utilajelor din
dotare. -

Bđ. Rea Ekabeta ‚w. 47, cod poştal 050013, sector 5. BucureşU, Romia

TeI; 021.3055500
hUp:ţww.pmbro



!ntocmit:
Exp. AcIexciru

9. NO'L 1Q1

Red:AAíSex.-07.1 1.2019 - pmzentul aviz a fosi postat pe site-uI PMB
pe data de

Bd Regi,a EIabeta nr 47, cod poştal 050013, seclors, Bucureşti, Romá,ia

TeI: 021.305.55.00
htlp:I&nnŁpmb.m

001

d) În cazul in care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse ła condiţii meteo nefavorabile.

e) În cazul în care în urma veriťicărilor ulterioare (24 Iuni de Ia Unalizarea Iucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi in vecinătatea traseului Iucrării, veţi avea
obligaţia inlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorb eventualelor prejudich
produse prin prăbuşirea acestora.

f) La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia reťacerfl spaţiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).

g) Conform prevederilor ad. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafetele spaţiilor verzi. AstfeI este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

h) In cazui execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifică condiţüle de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţfllor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

j) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrărh i
pentru respectarea condiţfllor din aviz.

k) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de deírişare sau toaletare material dendrologic.
1) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterfl.

_________

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona.
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‘%I4j PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

:RÜV4

Către SC FAVEQ CONSULTING SRL
(Prelungirea Ghencee nr.25, camerele 8 .i 10, Sector 6, Bucuresti

Spre ştiinţă: P53-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public
ĺntrarea Odobesti nr 5-7, sector 3

Bd. Regiia EIabeta nr 47. cod poştaIOSOOl3. sector 5, Bucureşti, Romáiía

TeI: 021305.5500
http:IM.nv.pmb.ro

Nr. 1776300 I 10939

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1776300/25.09.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 10939/26.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specíalitate privind executarea Iucrărh:
„Extindere conductă i branament de gaze naturale nentru imobilul sits'qt în str. Malva
nr.86-90, sector 3, Bucuresti", conform C.U. nr. din i vă comunicăm
următoarele:

1. În baza informatiilor din documentatia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. Jin
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. -

emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureşti;

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) avizul favorabii emis de DADP sector 3;

2. Urmare verificării pe teren din data de 25.10.2019 a traseului Iucrării conform
informaţülor din documentele enumerate anteńor, s-au constat următoarele:

a) Extindere conductă gaze naturale i branament; Iucrarea se va executa subteran, pe o
Iungime de 15m, pomind din conducta de gaze naturale RP PE 100 SDR11 Dn 125mm
existentă in carosabilul din strada Malva, de Ia punctul de conexiune din dreptul imobilului
cu nr. cadastral 1E207606 până in dreptul imobilu)ui cu nr. postal 86-60. Branamentul
propus are Iungimea de 2m i va fi montat Ia Iimita din dreapta a proprietăţii.

b) pe traseul Iucrărü i în vecinătate traseului Iucrării nu există spaţii verzi sau arboriĺarbuti
plantaţi.

3. În urma analizei dccumentaţiei depuse i a aspectelar canstate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditü:

a) În situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirfl avizului înainte de inceperea execuţiei Iucrăhlor.

b) În cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratawlui domeniului public in
care se specifică condiţüle de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i



Red:A&ĺ5ex.-06.11 .2019 - prezenlul aviz a fost postat pe site-uI PMB
pe data de

Bd. Regta Đsabeta rr 47, cod poştal 05C013, sedor5, Buaxeşti, ROmâ,

T& 021.3055500
htlp/N.w.pmb ro

stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".
c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform

art 4, 11Ł b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţfllor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DI EXECUTIV,

onđ- na POPA

Înlocmii:
Exp. Anca Alexandru

v

Ü 8. NÜ 2Ü1
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1776302/10940 1 2. NOV. 219
Către: S.C. FAVEO CONSULTING SIR.L
(Prelungirea Ghencea nr.25, camerele 8 i 10, Sector 6, Bucuresti)

Spre ştiinţă: PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public
Intrarea Odobesti nr 5-7, sector 3

Bd. Regha Eľsabela nr 47, wd poştaIOSOOIS, sedor5, Bucumşlŕ, Romăiia

TeI: 02130555.00
htlp:Ihwną.pmbro

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1776302125.09.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 10940126.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrărü:
„Extindere conductă i branament gaze naturale pentru imobilul situat in Bd. Unirii nr. 47C,
sector 3, Bucuresti" conform C.U. nr. “)vă comunicăm următoarele:

1. in baza informaHilor din documentaţia depusă đe dvs., respectiv:
a) C.U. nr i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notiflcărü nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) PIan de coordonare reţele edilitare;
e) Avizele/acorduhle individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
f) avizul tavorabil emis de DADP Sector 3;

2. Urmare verificării pe teren din data de 25.10.2019 a traseului Iucrării conform
informaţűlor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea de extindere conductă gaze se va executa subteran, pe o Iungime de 42m, din
dreptul imobilului situat Ia nr.54, str Anton Pann, pornind din conducta RP PE DN OL 4
existentă in trotuarul străzii menţionate anterior1 până in dreptul imobilului cu nr. potaI pe
Bd. Unirii 47C, unde va avea cap terminal. Bransamentele pentru Clădirea AQimita din
dreapta) i B(Iimita din stânga) a imobilului situat în Bd. Unirii nr47C, se vor realiza din PE
100 SDR llDn G3mm, vor avea o Iungime de 11,5m, i se vor cupla in noua conducta
extinsă din str Anton Pann.

b) pe traseul Iucrării i in vecinătate traseului lucrăńi nu există spaţii verzi sau arboh/arbuti
plantaţi.

3. In urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABJL
Conditionat de resuectarea unnătoarelor conditü:

a) In situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterü prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului inainte de inceperea execuţiei Iucrărilor

b) Conform prevededlor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modiíicările şi
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

c) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,



prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiiflle de Iucru pe timp friguros, conform celor speciflcate în Anexa
nr.3 Ia HCGMR nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuretľ.

d) Nerespec(area celor menţiona(e in prezen(uI aviz de specialitaże va fi sancţionată conform
art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

e) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

o Prezentul aviz este valabil numai insoţit de avizul Ministerului Culturii si Identitătii
Nationale.

g) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Sim a POPA

-
Întocmit:

Exp. Anca Aĺexandru

e.

Red:AA.ISex-06112019 . prezentul aviza fost poslat pe site-ul PMB
pe data de

Bd RegaEtsabeta w47;codpoşaIO5Ol3.sed&S.Bucum.Româi

TeI: 0213055500
htlpJ.k.rąną pmb m
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1776402110944(173984514848) I 71 NOV 2019

Către: sc Best Electroproiect S.R.L. — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura
PMB
pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA

Spre ştünţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii
Spaţii Verzi - B-dul Metalurgiei nr 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată la RM.B. cu nr. 1739845/23.052019 şi la Direcţia de
Mediu cu nr 4848/24.05.2019, completată cu documentaţia înregistrată Ia P.M.B. cu nr.
1776402/25.09.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 10944/26.09.2019, prin care solicitaţi avizul de
specialitate privind executarea Iucrării „Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe
str. Samoilă Dumitru nr. ‚ sector 4", conform C.U. nr. ‚ vă
comunicăm următoarele:

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U, nr i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) plan de coordonare reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de DGL sector 4.

2. Urmare verificării pe teren din data de 21.06.2019 a traseului lucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele;

a) Jucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 175m;
b) lucrarea se execută din PT 3238 existent pe str Anton Bacalbaa, prin trotuarul str. Anton

Bacalbaa, apoi prin trotuawl nr. impare al str Dumitru Samoilă, până la aproximativ 5m
faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăUi;

c) Iucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în spaţiile verzi aferente ale
blocurilor şi a arborelui aflat in pastilă din vecinătatea traseului lucrării.

d)
3. in urma analizei documentaţiei depuse ş a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORA8IL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) In situaţia în care apar modificări aie proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirfl avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) În timpul executărfl lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lm-í.5m între
cablul electric ş axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului Iucrării, conform
prevederilor SR 8591/1997 Reţeĺe ediĺitare subternne, condiţii de amplasare.

c) ln dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrărü, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al
materialului dendrologic, În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a

Bd, Regina EiisabeU nr 47, d poştal 050013, sedor 5, Bucure, Romănia i,rii



mateńalului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajeior din
dotare.

d) In cazul în care este secţionat sistemul radicular ai materialuiui dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

e) ĺn cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finabzarea Iucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului Iucrărfl, veţi avea
obligaţia înlocuirń exemplarelor uscate şi suportarea contravalorü eventualelor prejudicii

produse prin prăbuşirea acestora.

fl Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spathlor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

g) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220119.04.2018 privind aprobarea ‘Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edihtare i
stradaie) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti".

h) Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art. 4, iit, b din Anexa 1 Ia H.C&M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

i) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentw execuUa iucrării i
pentru respectarea condiţiilor din aviz.

j) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Marian59J%

Întocmit
EX.R%%ĘARASCA

N

081 NOV. 2019

Red:P.RJ3ex.-OB.1 1.201 0 prezenlul aviz a fost poslat pe site-uI PMB
• pe đata de

d Renina Ehsabeta nr 41 cod ocstal 050013. sodor 5. Bucureşö. Román hCZ%A P
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

!1UT. LUJ3

Către M&D CONS INVESTIT1I
(solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB)

Spre ştiinţă: - Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1

- ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr 4, sector 1

Bd. Regiia EIabeta ‚u. 47, cod poşial 050013. sedor5, Bucureşti. Romiia

TeI: 021.305.5500
http:Uwww.pmbw

Nr. 17764001109451

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B, cu nr 1776400/25.09.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 10945/26.09.2019, prin care solicitaţi avizui de specialitate privind
executarea iucrării „Alimentare cu energie electrică a imobilului situat în str. Buze$i
nr.82-94, sector 1, Bucuresti", conform C.U. nr ‚ vă
comunicăm următoareie:

1. ln baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia

Mediului Bucureşti;
d) plan de coordonare reţeie edilitare;
e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucureti;
f) avizul favorabil emis de ADP sector 1;

2. Urmare verificării pe teren din data de 25.10.2019 a traseului Iucrării conform
informaţülor din documenteie enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 1 30m, având ca punct de pornire
str. Buzeti, cablurile fUnd racordate din distribuitorul T10180-T4963, mansonarea
distribuitorului realizându-se din trotuarul numerelor impare aI str. Buzeti, în
apropierea imobiluiui Anima-Regina Maria(nr.85) i subtraversează carosabilul str.
Buzeti până pe partea numerelor pare, pe Iângă Iimita din stânga a proprietăţii ce
urmează să Fie bransată, continuând pe drumul de servitute (iatura din stânga)
adiacent proprietăţii situate ia nr. 82-94, ia un nou punct de conexiune

b) Tn apropierea traseului, în trotuarul numerelor impare aI străzii Buzesti, în faţa
imobilului situat ia nr.85 se află 4 exemplare arbori în alveolă i o platbandă cu
vegetaţie în care este plantat 1 arbore(piatan). De asemenea, pe partea numerelor
pare1 pe trotuarul din faţa imobiluiui situat Ia nr. 82-94 se află un număr de 2 arbori
plantaţi în alveoiă.

3. In urma analizei documentaţiei depuse ş a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVQRABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditfl:



a) Tn situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentuiui aviz,
aveţi obligaţia solicitărfl revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1 m între
cablul electric i axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrărfl,
conform prevederilor SR 8591/1997 Reţeĺe edilitare subterane. Condiţii de
amplasare.

c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se va executa manual
sau utilizănd o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul
radicular al materialului dendrologic. Tn timpul Iucrărilor constructorul va lua măsuri
de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pămántului sau altor
materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

e) ln cazul În care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori af]aţi in vecinătatea traseului lucrărfl,
veţi avea obligaţia înlocuirü exemplarelor uscate şi supodarea contravalorii
eventualelor prejudicü produse prin prăbuşirea acestora.

f) La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţfllor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande,
pastile, alveole, etc.)

h) ln cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai Însoţit de acordul administratorului
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform
celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea
“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea ş execuţia lucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuretľ'.

i) Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării
i pentru respectarea condiţfllor din aviz.

k) ln baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material
dend rologic.

1) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterü.

DIRECTOR FXĘGUTIV,
Simona-fiľá a

1 ° t

Întocmit:
Exp. Anca Alexandru

OB,NOV. 2019
Red:&Ą/6 ex..061l2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB

pe data de

Bd. Regi,a EIabeta nr 47, cod taI 050013, sector 5. Bucuraşti, RomiÍa

TeI: 021.305.5500
hUp:/hvwąpmbro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către: SC ALCAMO ZACOEX GRUP SRL — soIicită rkücarea exempiaruiui de ia registratura
PMB

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domnifa Ancuţa nr. 1, sector 1

Referitor Ia cererea dvs. inregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1754107/10.07.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 6846/11.07.2019, completată cu documentaţia înregistrată Ia P.M.B. cu nr.
1776595/26.09.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 11027/27.09.2019, prin care solicitaţi avizul de
specialitate privind executarea Iucrării ‚Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe
Prelungirea Ghencea nr. ‚ sector 6", conform C.U. nr. ‚ vă
comunicăm următoarele:

1. in baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) CAL nr. i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificărh nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor;
f) adresă emisă de ADPDU sector 6.

2. Urmare verificării pe teren din data de 06.11.2019 a traseului Iucrării canform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 257m;
b) Iucrarea se execută din CD existent amplasat Iângă PT 1825 existent Iăngă drumul de

acces (fără denumire) din Prelungirea Ghencea pe partea nr. pare, subtraversează
Prelungirea Ghencea, continuă prin trotuarul nr. impare aI Prelungirii Ghencea, până Ia
Iimita din partea stângă a proprietăţü.

c) pe traseul Iucrădi i în vecinătate traseului Iucrărü există platbandă cu iarbă.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVQRABIL
Conditionat de resDectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiteńi prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicităńi revizuirii avizului inainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) Conform prevederilor art. 5, 11Ł h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţhlor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, persoanele fizice ęi juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţhlor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

c) In cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anuiui calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa

Iţř'I )I

Nr. 1776595111027 (175410716846)1

Bd. Regina Jisabeta nr. 47. cod poşlal 050013. şedor 5, Bucure, Románia



DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
RoxanASCA

06.wov 2019

Red:P.R./3ex.-08.1 1.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
pe data de

nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2016 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiuiui Bucure$ľ'.

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
ad. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

e) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

Bd. Recina Etisabeta nr 41 cod oostal 050013. seđor 5. Bucuresu. Romăn



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către : DL — prin d-na

1 t &üv 2019

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2

DIRECTOR EXECUTW'I?J.
Simona-Mariana PŞ

‚t\

Jntocmit:
w Exp. RQxana PARASCA

Red:P.Ri3ex.-Q8.11.2O19' eei'Lza f sţaL pe site-uI PMB

hhp://www.pmb.roflnstitutiiipri' - ţi_mediu/avize_arbori_ín_consuItareJavize_arbori_ircoflSuItare.php pe data de .0

1
Nr. 1778897 I 11202 (176266817952)!

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1762668/08.08.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 7952/09.08.2019, completată cu documentaţia inregistrată Ia P.M.B. cu nr.
1778897/02.10.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 11202/03.10.2019, prin care solicitaţi avizul de
specialitate privind executarea Iucrării: „Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe
str. Qtesani nr. ‚ sector 2", conform C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:

In baza informaţiilor din đocumentaţia đepusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) avizul favorabil emis de ADP sector 2;
f) avizul Ministerului Culturii nr.

2. Urmare verificării pe teren din data de 06.11.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 20m;
b) Iucrarea se execută din LEA JT existent în trotuarul str. Otesani, până Ia aproximativ 5m

faţă de limita din partea stângă a proprietăţii
c) pe traseul lucrării i in vecinătate traseului IucrărH nu există spaţii verzi i arbori/arbuti

plantaţi.
3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitărH revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţble de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 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 in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) În baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1778891 111203(176737419690)! 12 wov 2019
Către DI. — prin d-na

Spre ştiinţă: P54 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii

Spaţii Verzi - B-dul Metaiurgiei nr. 12-18. Grnnd Arena, et. 1, sector 4

Referitor la cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1767374/27.08.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 9690/28.08.2019, completată cu documentaUa inregistrată Ia P.M.B. cu nr.

Q
1778891/02.10.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 11203/03.10.2019, prin care solicitaţi avizul de
specialitate privind executarea lucrării: „Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe
str. Olimpului nr. ‚ sector 4", conform C.U. nr. ‚ vă comunicăm
următoarele:

1. Ín baza informaţiiłor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) Memodului tehnic;
c) Clasarea Notificărií nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) PIan de coordonare reţete edilitare;
e) aviz de traseu emis de DGL sector 4;
ř) avizul Ministerului Cułturii nr

2. Urmare verificării pe teren din data de 06.11.2019 a traseului lucrării conform

informaţülor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:
a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 6m;
b) Iucrarea se execută din cablul existent în trotuarul str. Olimpului, perpendicular, până Ia

aproximativ 5m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii.
c) pe traseul lucrării i în vecinătate traseului lucrărH nu există spaţii verzi i arbori/arbuti

plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse ş a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
CondiUonat de respectarea următoarelor condiüi:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emitehi prezentului aviz, aveţi

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.
b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,

prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în

care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa

nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,

autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare ş

stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".
c) Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
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art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterH.

DIRECTOR EXĘ IJy,
Simona-Mať l

Întocmit:
I O

Exp. Roxana PARASCA

r

O8.woy 2oig

Red:P.R.i3ex.-O8.1l.2019 - prezentul aviz a fost postat pe sile-uI PMB

pe data de
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Nr. 1778896111204 (176736919692) I
1 Z NÜV 2019

Către : DL — prin d-na

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligraťiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia cererea dvs. inregistrată Ia P.M.B, cu nr 1767369127082019 şi Ia Direcţia de

Mediu cu nr. 9692128.08.2019, completată cu documentaţia inregistrată Ia P.M.B, cu nr
1778896/02.102019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 11204i03.10.2019, prin care solicitaţi avizul de
specialitate privind executarea Iucrării „Extindere reţea electrică în vederea alimentării cu
energie electrică a imobilului situat pe str. Berveni nr. ‚ sector 1", conform C.U. nr

vă comunicăm următoarele:

În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificăńi nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) plan de coordonare reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 06.11.2019 a traseului lucrării conform

informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:
a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 245m;
b) Iucrarea se execută din PT1IS6 existent în trotuarul nr. pare aI str Aurel Băeu,

subtraversează str Aurel Băesu, continuă prin trotuarul nr. pare aI str. Aurel Băeu, aapoi

prin trotuarul nr. pare aI str Ardealului, subtraversează str. Berveni, continuă prin trotuarul

nr impare aI str. Berveni, până la Iimita din partea stângă a proprietăţfl.
c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament i platbandă.

3, În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterfl prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) In timpul executărfl Iucrăń aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lm—1.5m între
cablul electric i axul fiecărui arbore situat in vecinătatea traseului Iucrărü, conform
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subternne, Condiţii de ampiasare.

c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se va executa manual sau

utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va Iua măsuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul

trunchiului arborilor şi rănirealruperea ramuńlor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare.

d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu
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ăspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.
e) In cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de a finalizarea lucrărilor) se

constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului Iucrării, veţi avea
obligaţia inlocuirh exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prăbuşirea acestora.

f) La finalizarea ucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).

g) Conform prevederilor ad. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţülor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

h) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifică condiUile de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 Ía HCGMB nr. 220/1904.2018 privind aprobarea ‘Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de spectalitate va fi sancţionată conform
art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţhlor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

j) Beneficiarul, respectiv executantul Iucráńi, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării i
pentru respectarea condiţiilor din aviz.

k) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
1) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Cultuhi ş Identităţii

Naţionale.
m) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterh.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simon a POPA

Întocmit
Exp. Roxana PARASCA\4ŞĘ

OBNĐV 7019
Red:P.RJ3ex.-08.1 1.2019 - prezentul aviz a fost postaĺ pe site-ul PMB

pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1778892111205 (178737719691)1 7 Z NÜV. 2019

Către : DI. — prin d-na

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia RM.8. cu nr. 1767377/27.08.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 9691/28.08.2019, completată cu documentaţia inregtstrată Ia P.M.B. cu nr.
1778892102.10.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 11205/03.10.2019, prin care solicitaţi avizul de
specialitate privind executarea Iucrării »Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe
str. Prahova nr. ‚ sector 1", conform C.U. nr. vă comunicăm
următoarele:

In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) plan de coordonare reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 06.11.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 90m;
b) Iucrarea se execută din CT existent în trotuarul nr. impare din dreptul imobilului cu nr 51

din str. Prahova, continuă prin trotuarul nr. impare aI str. Prahova, subtraversează str.
Prahova, până Ia Iimita din partea stângă a proprietăţii

c) Iucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament i platbandă.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
CondiUonat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitărü revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) În timpul executării Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lm—1.5m între
cablul electric ş axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului Iucrării, conform
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane, Condiţii de ampiasare.

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului Jucrărh, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va Iua măsuri de protejare a
matehalului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul
twnchiului arborilor şi rănirea/wperea ramurilor arbońlor prin manevrarea utilajelor din
dotare.

d) In cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzătoń de eventualele pagube produse Ia condiţü meteo nefavorabile.
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e) În cazul în care in urma veriflcărilor ulterĺoare (24 Iuni de Ia finalizarea Iucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului Iucrării, veţi avea
obligaţia înlocuirü exemplarelor uscate şi suportarea contravalorü eventualelor prejudicii
produse prin prăbuşirea acestora.

f) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţhlor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

g) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea ‘Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure$i".

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

i) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării şi
pentru respectarea condiţiilor din aviz.

j) In baza acestui aviz nu se execută Iucrăń de defrişare sau toaletare material dendrologic.
k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 ande Ia data emiterii.

Întocmit:
Expna PAR SCA

O&. WQv 2019

Red:RR.i3ex.-O8.ll.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
http iIwvw pmb roiinstituliűpnmari&direcbtldireciia_mediulavize_arbon_in_consultare/avize_arbon_in_consultare php pe data de

DIRECTOĘXECUTIV,
Sima
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Direcţia de Mediu

Către: EMGAZ CONSTRUCT SRL
(str. Armenis nr 2. sector 3, BucurestQ

12. NOV. 2019

Spre ştflnţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4. sector 1

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Nr. 1781489/1 785225ĺ11483J1 1964

Referitor la cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1781469/10.10.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr 11483/11.10.2019, completată cu documentaţia inregistrată Ia P.M.B. cu nr.
1765225/22.10.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 11964/23.10.2019, prin care solicitaţi avizul de
specialitate privind executarea Iucrării: „Bransament apă i racord de canal nentru imobilul
situat În strada Vestei nr.2B, sector 1, Bucuresti", conform C.U. nr . din

I,vă comunicăm următoarele:

În baza infnrmatiiinr din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. din ) i planuri anexe;
b) Memońului tehnic;
c) Clasarea Notiflcării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) avizul de traseu emis de ADP sector 1;

2. Urmare verificării pe teren din data de 25.11.2019 a traseului Iucrării conform
informaţülor din documentele enumerate anterior1 s-au constat următoarele:

a) Lucrarea de branament cu Iungimea de 5m se va executa subteran, pornind din conducta
de apă DnlOOmm existentă pe str. Vestei, până Ia căminul de branament proiectat,
amplasat in incinta proprietăţii de Ia nr. 2B

b) Racordul de canalizare se va executa pe o lungime de 7m i se va conecta in reţeaua
publică de canalizare existentă in carosabilul din str. Vestei.

c) pe traseul Iucrăńi i in vecinătate traseului Iucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuti
plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situatia in care apar modificări ale proiectului, ulteńor emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitărü revizuirfl avizului înainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

b) In cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai ?nsoţit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifică condiţüle de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
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stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti".
c) Nerespectarea celor menţionate in 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) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendroiogic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterfl.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-M riana POPA

Íntocmit:
Ex.7gadru

2019

Red:AA5ex-O7.1 12019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB

pe data de
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TeI: 021305.5500 I
httpiĺwww.pnb ro L1'



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1775164,1776294 I 10829,10943 I i NĐV. 2019

Către: SC FAVEO CONSULTING SRL — soücită ridicarea exempîarului de Ia registratura
PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligraťiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia RM.B. cu nr. 1775164/23.09.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 10829/24.09.2019, completată cu documentaţia înregistrată Ia P.M.B. cu nr.
1776294/2509.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 10943/26.09.2019, prin care solicitaţi avizul de
specíalitate privínd executarea Iucrăńi „Extindere reţea de distribuţie a gaze(or naturale i
branamente pe Intrarea Poiana i pe terenul adiacent imobilului cu IE 225948, IE 229767
(str. Nicolae G. Caramfil nr. )‘ sector 1", conform C.U. nr. ‚ vă
comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U nr i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) plan de coordonare reţele edilitare;
e) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;

aviz de traseu emis de ADP sector 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 31.10.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 128m;
b) având ca punct de pornire str nr până Ia str.... nr. punct final.
c) Iucrarea se execută din conducta de gaze existentă în carosabilul Intrării Poiana,

intersecţie cu str. Poiana, prin carosabilul str. Poiana, apoi prin terenurile adiacent

r ) imobilului cu IE 225948, IE 227967, până in dreptul imobilului cu IE 227967 unde va avea
cap termínal.

d) Iucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente in aliniament i spaţiu verde
amenajat din vecinătatea traseului Iucrării.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de resnectarea următoarelor condhfl:

a) În situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicităňi revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) In timpul executării Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lm—t5m între
conducta de gaze ş axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului Iucrării, conform
prevederilor SR 8591/1997 Reţele ediIitare subterane. Condiţii de ampiesare.

c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
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materialului dendrologic, în timpul Iucrărilor constructorul va Iua măsuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare.

d) In cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

e) In cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea Iucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului Iucrărü, veţi avea
obligaţia înlocuirii exempĺarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicH
produse prin prăbuşirea acestora.

f) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

g) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţHle de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr3 Ia HCGMB nr 220119.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

i) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrărü i
pentru respectarea condiţiilor din aviz.

j) ln baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

!ntocmit:
Exp. Roxana PARASCA

08.wny 2019

Red:P.RJ3ex.-O8.1l.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
pe đata de

ia

DIRECTOR EXECUTIV,

Bd. Reqina Elisabeta nr. 47. cod poşta] 050013. sedor 5, Bucureşti, Románia
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1775353110831 I

Către D-na
11NOV 2019

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2

DIRECTOR EXECUTIV.
Simona-Mariana

Întocmit:
a2PARASCA

Red:P.Ri3ex.-O8.11.2O1 stat pe site-uI PMB epe data de

_______

—

—.

Referitor Ia cererea dvs. inregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1775353/2309.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 10831/24.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrărü:
„Alimentare cu energie electrică a imobilului din str. Pârgarilor nr. ‚ sector 1", conform C.U.
nr. ‚ vă comunicăm următoarele:
1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) avizul favorabil emis de ADP sector 2.

2. Urmare verificării pe teren din data de 31.10.2019 a traseului Iucrării conform
informaţHlor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 2655m;
b) Iucrarea se execută din LEA JT existent în trotuarul str. Pârgarilor din dreptul imobilului cu

nr 5, prin trotuarul nr. impare aI str. Pârgarilor, până Ia Iimita din partea stângă a
proprietăţii;

c) pe traseul Iucrării i în vecinătate traseului Iucrării nu există spaţii verzi i arborUarbuti
plantaţi.

3. In urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirfl avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) În cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea ş execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare ş
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti.

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

Bd. Reina Elisabeta nr. 47. ccd pcstal 050013, sedor5. BucureşU, Románia
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

i L IHiV ÎĘ1

Către : SC PROMPT GAZ SRL - pentru Engie — e-mail : oMcepromptgaz.ro

Str. Staminelor nr. 2, sector 5

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domnita Ancuţa nr 1, sector 1

Întocmřt

ExĂPASCA

Nr. 1784728/11899,127231

Referitor Ia cererea dvs. inregistrată ia P.M.B. cu nr. 1784726/21.10.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 11699/22.10.2019, completată cu documentaţia inregistrată Ia Direcţia de Mediu cu
nr 12723/13.11.2019, prin care solicitaţi avizul de speciaiitate privind executarea Iucrărfl:
„Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale i branęamente pe str. Voinţei, sector 5",
conform C.U. ni. I ‘ 1n 30.08.2019, vă comunicăm următoarele:
1. Ęn baza inŕorńiţiiíor din documentatia depusă de dvs., respectiv;

- I planuri anexe;a) C.U.
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea NotificărH nr.

Bucureşti;
d) PIan de coordonare reţeie edititare;
e) avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie i planurile anexe;
1) de Administraţia Străzilor.aviz de traseu emis

emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

2. Urmare verificării pe teren din data de 06.11.2019 a traseului Iucrării conform

informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:
a) Iucrarea se va executa subteran, pe o iungime de 26m;
b) Iucrarea se execută din conducta existentă în carosabilul str Voinţei, prin carosabilul str.

Voinţei, până în dreptui imabilului alimentat unde are CT;
c) pe traseul Iucrării i în vecinătate traseului Iucrării nu există spaţii verzi i arbori/arbuti

plantaţi.
3. In urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
CondiUonat de respectarea următoarelor conditü:

a) ?n situaţia in care apar modiFicări ale proiectului, ultedor emiterii prezentului aviz, aveţi

obligaţia soiicitării revizuirh avizului inainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendadstic,

prezentul aviz este valabU numaí insoţit de acordul administratoruluí domeniului public ín

care se specifică condiţflle de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2016 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,

autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i

stradale) de pe teritoriuĺ Muntcipiului Bucuresfi".
c) Nerespectarea cetor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform

art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
d) In baza acestui aviz nu se execută iucrări de defrişare sau toaietare material dendrologic.

e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXĘCUTIV,
Simon

Re&PR.
httpiÁvww.

avz a tosl postat pa siże-u PMB

IirectiJdjredia_meďuiavize_arboriJn_consuI(are/avjzą_artod_jn_coflsuItarephp . pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1775802 I 10871 i 7 %fl'I ‘1,119

Către: E-Distribuţie Muntenia
(solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB)

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poĺigrafiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1775802/24.09.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr 10871125.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrăńi
„Bransament electric pentru imobilul situat în str. Trueti nr. 49, sector 1, Bucuresti",
conform C.U. nr. vă comunicăm următoarele:

1. in baza infonnaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv;
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notiflcărh nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1;

2. Urmare verificării pe teren din data de 25.11.2019 a traseului lucrării conform
informaţülor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de lOm, având ca punct de pomire trotuarul
străzii Trusesti, din stâlpul de joasă tensiune i reţea electrică aferentă PT834 situat in
dreptul imobilului de Ia nr. 51, până Ia noul BMPT ce se va afla Ia Iimita din dreapta a
proprietăţii aflate Ia nr. 49.

b) Pe trotuarul din dreptul imobilelor situate pe strada Trusesti, Ia nr. 51, respectiv 49 se află o
platbandă de aprox. lm Iăţime, cu vegetaţie i 2 arbore plantati, de asemenea in această
platbandă se află i stâlpul electric de joasă tensiune menţionat anterior. In dreptul
imobilului de la nr.49 se află un arbore plantat intr-o p!atbandă de aprox. 4m Iungime i lm
Iăţime.

3, In urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

r AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) In situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterü prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitărü revizuirb avizului înainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

b) In timpul executărü lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lm intre cablul
electric i axul fiecăwi arbore situat în vecinătatea traseului Iucrării, conform prevedeńlor
şfl 8591/1997 ReţeIe edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

c) In dreptul arbońlor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţülor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialului dendrologic. ln timpul Iucrărilor constructorul va Iua măsuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul
trunchiului arborilor şi rănirealruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare.

Bd. Regia Elsabeta rw47.cod poştalOSCOl3. sector 5, Bucweştj, Rom%i — -

ToI: 021.305 55.00
htlp:(Nv.pnb.ro

________
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d) In cazul in care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
räspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

e) ln cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea Iucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi in vecinătatea traseului Iucrărfl, veţi avea
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prăbuşirea acestora.

f) La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde aťectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).

g) Coníorm prevederilor ad. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţńlor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
supraĺeţele spaţîilor verzi. AstfeI este înterzisă betonarea spaţflor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

h) In cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifică condiţflle de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti".

i) Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art. 4, Iit, b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

j) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrärii, sunt răspunzätori pentru execuţia Iucrărfl i
pentru respectarea condiţiilor din aviz.

k) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
1) Prezentul aviz are termen de valabilitate ¶ an de la data emiterii.



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

15, NOV 2013
Către : D-na

Spre ştünţă: ADP Sector 1 - B-dul Polígraflei nr. 4, sector 1

Referitor ia cererea dvs. înregistrată ia P.M.B. cu nr. 1775696/2409.2019 şi Ia Direcţía de
Mediu cu nr. 10870/25.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării:
‚Aflmentare cu energie electrică a imobiĺului situat pe str. Munteniei nr. ‚ sector 1",
conform C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificărh nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizeie/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare.

2. Urmare verificării pe teren din data de 31.10.2019 a traseuiui Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anteńor, s-au constatat urmâtoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 2m;
b) Iucrarea se execută din LEA JT existent în trotuarui str. Munteniei, perpendicular, până Ia

aproximativ 4m faţă de hmita din partea dreaptă a proprietăţii;
c) pe traseul Iucrării i în vecinătate traseului Iucrării nu există arbori/arbuti plantaţi, există

platbandă cu iarbă.

3. În urma anaiizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Condibonat de resnectarea următoarelor condiUi:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectuiui, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi
completăriIe ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţeie spaţülor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (piatbande, pastile,
alveole, etc.)

c) in cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţiile de iucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/1904.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrăriior de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

d) Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art. 4, Iit. b dżn Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Nr. 17756961108701

Bd. Regina Elisabeta nr 47, cod poşţai 050013. sedor5. Bucwesti, România ue i ii



e) łn baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
f) Prezentul aviz este valabil numai insoţit de avizul Administraţiei Domeniului Public sector 1.

g) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

15. NOV. zws
Către SC ELECTRICA RACORD INSTAL SRL - prin dI.
exemplarului de Ia registratura PMB

— solicită ridicarea

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, secior 1

DIRECTOR Ę)%CUTIV,
SimonaMŇJaLNPbePA
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Referitor Ia cererea dvs. inregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1775695/24.09.2019 şi la Direcţia de
Mediu cu nr 10875/25.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării:
0Branament electric subteran pentru imobilul din str. Pechea nr. ‚ sector 1", conform
C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:
1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U, nr i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor

2. Urmare verificării pe teren din data de 31.10.2019 a traseului Iucrării conform
informaţfllor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 80m;
b) Iucrarea se execută din PTAB 3738 existent pe str. Pechea, prin trotuarul nr. impare al str.

Pechea, până la aproximativ 7m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii;
c) pe traseul Iucrării i în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi i arbori/arbu$i

plantaţi.
3. ln urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
CondiUonat de respectarea următoarelor condiţii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitărh revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform celor specif]cate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2016 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia lucrărilor 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, lit, b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

Întocmit:
gýnaPA A

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sedor 5, Bucureşb, România
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 17759501108771 15.NUV. ZÜ19

Cătťe : SC MD ELECTRIC PROJECT SRL — prin dL — solicită ridicarea
exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată ia P.M.B, cu nr 1775950/2409.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 10877/25.09.2019, prin care solicitaţi avizui de specialitate privind executarea Iucrării
„Extindere reţea electrică pentru alimentarea cu energie electrică a imobiiului cu adresa str.
Periniţa nr. ‚ sector 5", conform C.U. nr, vă comunicăm
următoarele:

1. ĺn haza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i pianuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) plan de coordonare reţele edilitare;
e) avizele/acordurile individuale ale deţinătońlor de reţele edilitare;
f) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor.

2. Urmare verificării pe teren din data de 06.11.2019 a traseului Iucrării conform
informaţHlor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 130m;
b) lucrarea se execută din CS existentă în trotuarul nr pare aI os. Bucuresti-Măgurele,

continuă prin trotuarul nr. pare aI os. Bucuresti-Măgurele, apoi prin trotuarul nr pare aI str
Periniţa, subtraversează str Periniţa, până Ia Iimita din partea stângă a proprietăţii.

c) Iucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în platbanda aferentă trotuarului
şos. Bucureti-MăgureIe.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentuiui aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirü avizului inainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) În timpul executării Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lm—1.5m între
cablul electric i axul fiecărui arbore situat in vecinătatea traseului Iucrării. conform
prevederilor SR 8591/1997 ReţeIe edilitare subterane, Condiţii de ampiasare.

c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialului dendrologic. In timpul iucrărilor constructorul va Iua măsuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altar materiale in jurul
trunchiuiui arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare.

d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
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răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

e) In cazul in care in urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea Iucrărilor) se

constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi in vecinătatea traseului Iucrăńi, veţi avea

obhgaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii

produse prin prăbuşirea acestora
f) La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea

proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).
g) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţülor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările şi

completările ultehoare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze

suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,

alveole, etc,)
h) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,

prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condhiile de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teńtoriul Municipiului Bucureti'.

i) Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

j) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuUa Iucrării i
pentru respectarea condiţiilor din aviz.

k) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
1) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECIQĘaECUTIV,
Simg'-7ţpWJ4ĘOPA

iĂi&ŕm Întocmit:
OÇĘ( Exp. Roxana PARASCA

12, NQy 2019

Red:P.Rj3ex-12.l l .2019 - prezentul aviz a fast postat pe site-uI PMB
pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

1 . NUV. tut

Către SC FAVEO CONSULTING SRL — soIicită ridicarea exempIarului de Ia registratura
PMB

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domnŕţa Ancuţa nr. 1, sector 1

LI ‘..

DIRECTOR U17ŚĂÇCĄ
Simona-M na OPA n.

?7ľ f'zuIU3ç42

1'
Red:RR.i3ex.-12.1 1 a fost postat pe sile-uI PMS r

• pe data de

iI

Nr. 1776297 I 10938 I

s

Referitor la cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1776297/25.09.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr 10938/26.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării:
„Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale ęi branamente pe Intrarea Comăneti
nr. ‚ sector 5", conform C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:

In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificărfl nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) PIan de coordonare reţele edilitare;
e) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;

aviz de traseu emis de Administratia Străzilor.
2. Urmare verificării pe teren din data de 06.11.2019 a traseului Iucrării conform
informaţülor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 37m;
b) Iucrarea se execută din conducta existentă în carosabilul Intrării Comăneti, continuă prin

carosabilul Intrăńi Comănesti, până Ia aproximativ 0,5m faţă de Iimita din partea stângă a
proprietăţii.

c) pe traseul Iucrării ş în vecinătate traseului Iucrădi nu există spaţii verzi ş arboriÍarbuti
plantaţi.

3, In urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Condhionat de resDectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitărH revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea ş execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure$i".

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M,B. nr. 304/2009, privind Normele de protecÇie a spaţiilor
verzi de pe tedtohul Municipiului Bucureşti.

d) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) PrezentuLavJje termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

!ntocmit:

Ex!RASCA

nĄ Oin Cl,nbaIn nr A7 rnl rvctl flYfl nrśnr fl"n•,rpçti Rrnn,
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 177658271110311 js. #o 2013

Către SC GINICON SRL
Str. Modestiei nr. 6Z sector 1

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dui Poiigrafiei nr 4, sector 1

Referitor Ia cererea dvs. inregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1776827/26.09.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 11031/27.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării
‚Branament đe qaze naturale pentru imobilul situat pe str. Dunei nr. ‚ sector 1", conform
C.U. nr. 1, vă comunicăm următoarele:

1. łn baza informatiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1;
f) avizul Ministerului Culturii nr.

2. Urmare verificării pe teren din data de 06.11.2019 a traseului Iucrării conform
informaţfllor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 5m;
b) Iucrarea se execută din conducta existentă în carosabilul str. Dunei, perpendicular, până Ia

aproximativ 0,5m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii.
c) Iucrarea se va executa fără afectarea arborelui din vecinătatea traseului Iucrării.
d)

3. In urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

ľ-. AVIZ FAVORABIL
( Conditionat de respectarea următoarelor conditii:
c

a) În situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) În timpul executărü Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lm—1.5m între
conducta de gaze i axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului Iucrării, conform
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţü de amplasare.

c) In dreptul arborelui din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialului dendrologic. În timpul Iucrărilor constructorul va Iua măsuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul
trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din
dotare.

d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea Iucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea arborelui alat în vecinătatea traseului Iucrărh, veţi avea
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obligaţia inlocuirii exemplarului uscat şi supodarea contravalorh eventualelor prejudicii
produse prin prăbuşirea acestuia.

f) Conform prevederilor art 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
cu modificările şi
să nu diminueze
(platbande, pastile,

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, repubhcată,
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia
suprafeţele spaţiilor verzi Astfel este interzisă betonarea spatilor verzi
alveole, etc.)

g) In cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

h) Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art. 4, lit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teńtoriul Municipiului Bucureşti.

i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrărH, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării i
pentru respectarea condiUilar din aviz.

j) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
k) FrezenkiLviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIREC
Sîmon

•1 i ti'J.

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

RedPRJ3ex-l2.l l .2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI FMB

hUp:iMnv pmbroínstitutWprimartaĺdirectiLłdirectia_mediuiavize_arbori_ią_consuIJareJaviie arbori in consultare.php pe đata de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 17768301110321 15. (QY 1013

Către : SC E-Distribuţie Muntenia SA
—

prin d-na — solicită ridicarea
exemplarului de Ia registratura PMB

Spre $iinţă: PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public
Intrarea Odobesti nr. 5-7, sector 3

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1776830/26.09.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 11032/27.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării
„Aflmentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Victor Brauner nr. ‚ sector 3",
conform C.U. nr. vă comunicăm următoarele:

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Primăria sectorului 3.

2. Urmare verificării pe teren din data de 06.11.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 470m;
b) Iucrarea se execută din PTAB 5062 existent pe proprietatea imobilului cu IE 229071, pe

drumul de acces fără denumire cuprins între str. Victor Brauner i imobilul cu lE 206877,
continuă prin imobilul cu IE 223764, drum de acces fără denumire, prin imobilul cu IE
223764, până Ia noua cutie CS2, amplasată in incinta imobilului, Iângă hală.

c) Iucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în vecínătatea PTAB 5062.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor condiUi:

a) In situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

b) În timpul executării Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lm—1.5m între
cablul electric i axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului Iucrării, conform
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrărh, săpătura se va executa manual sau
utilizănd o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialului dendrologic. ln timpul Iucrărilor constructorul va Iua măsuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare.

d) ĺn cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.
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e) în cazul in care in urma verifidriIor uIifIoare (24 Iuni de Ia finalizarea lucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea
obligaţia înlocuirh exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicH
produse prin prăbuşirea acestora

f) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul IDcalităţilor, republicată, cu modificările şi

completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

g) În cazui execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 la HCGMB nr 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucurestľ'.

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

i) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrărh, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării şt
pentru respectarea condiţiilor din aviz.

j) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
k) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul proprietarului/proprietarilor terenurilor

care sunt afectate de Iucrare.
1) zentul aviz are termen de valabilitate 1 an de ła data emiterii.

-Ą
CUTIV,

on n POPA

!ntocmŕt:
Exp. Roxana PARASCA

12, NOV. 2019

Red:FR.i3ex.-12.1l.2019 - prezentul avÉz a íast pastat pe site-ul PMB
pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 17769501110331 15. NOV. 2019
Către SC ENERCONSTRUCT SRL - prin dI.

Str. Caraiman nr. 63, sector 1

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Polŕgrafiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată ia P.M.B. cu nr. 1776950/26.09.2019 şi ia Direcţia de
Mediu cu nr. 11033/27.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea iucrării
„Alimentare cu energie electrică a imobiIuui cu adresa str. Fanionului nr. ‚ sector 1",
conform C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i pianuri anexe;

U
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) avizeie/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 06.11.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiiior din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 17m;
b) Iucrarea se execută din LEA JT existent in trotuarul nr. impare aI str. Fanionului, prin

trotuarul nr. impare aI str. Fanionuiui, până Ia Iimita din partea stângă a proprietăţh.
c) Iucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament i platbandă.

3. În urma analizei documentaţiei depuse si a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
CondiUonat de respectarea următoarelor condiţH:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectuiui, ulteńor emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia soiicitărh revizuirü avizuiui înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) În timpui executărü Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lm—1.5m între
cablui electric ş axui fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului iucrărh, conform
prevederiior SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.

c) în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrărü, săpătura se va executa manuai sau
utilizând o tehnoiogie adaptată condiţHlor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialului dendroiogic. In timpui Iucrărilor constructorul va Iua măsuri de protejare a
materiaiului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arbońlor prin manevrarea utiiajelor din
dotare.

d) În cazul în care este secţionat sistemui radicular aI materialuiui dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

e) În cazul în care în urma verificăriior ulterioare (24 Iuni de ia finalizarea Iucrăriior) se
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului Iucrării, veţi avea
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventuaielor prejudicH
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produse prin prăbuşirea acestora.
f) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiiior verzi din intravilanul Iocalităfilor, republicată, cu modificările şi

completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze

suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,

alveole, etc.)
g) ln cazul executiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,

prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţHle de lucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa

nr3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea ‘Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

h) Nerespectarea celor menţionate in prezen(uI aviz de specialitate va fi sancţionată conĺorm
art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normeíe de protecţie a spaţülor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

i) Beneficiarul, respectiv executantul IucrărH, sunt răspunzătoh pentru execuţia Iucrărh i
pentru respectarea condiţiilor din aviz.

j) ln baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
k) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii i Identităţii

Naţionale.
1) Frezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterfl.

DJRECTOR EXECUTIV,
Simona-Marian POPA
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¶çVflfli PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 17782661111401 1NUflUH

Către : SC Best Electroproîect S.R.L. - pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA — solicită ridicarea
exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Întocmit:
ana PARASCA

Red;P.RJ3ex.-1241 9 aviz a fost posiat pe site-uI PMB

pe data de

i iJ

Referitor Ia cererea dvs. înregiiftă Ia P.M.B. cu nr. 1778266/01.10,2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 11140/02.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării:
„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Valea Jiului nr. ‚ sector 2",
conform C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:

In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) avizul favorabil emis de ADP sector 2.

2. Urmare verificării pe teren din data de 06.11.2019 a traseului Iucrării conform
informaţhlor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 63m;
b) Iucrarea se execută din CS existentă în trotuarul nr. pare aI str. Peisajului, continuă prin

trotuarul nr. pare aI str. Peisajului, apoi prin trotuarul nr pare aI str. Valea Jiului,
subtraverşează str. Valea Jiului, până Ia Iimita din partea stângă a proprietăţü.

c) pe traseul Iucrărü i in vecinătate traseului Iucrării nu există spaţii verzi i arbori1arbuti
plantaţi.

3, In urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite
AVIZ FAVORABIL

Condhionat de resectarea următoarelor conditii:
a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterfl prezentului aviz, aveţi

obligaţia solicitărH revizuirii avizului inainte de inceperea execuţiei Iucrărilor
b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,

prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti".

c) Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) În baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare mateńal dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

r

DIRECTOR EKECUTJV,
Sima
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1781416/11488 i 5. 2019

Către: SC GINICON SRL
Str. Modestiei nr. 62, sector 1

Spre ştünţă: ADP Sector 1 - B-dul Poĺigrafiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia cererea dvs. inregistrată ia P.M.B. cu nr. 1781416110.1O.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 11488/11.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării
„Bransament de gaze naturale nentru imohilul situat în Str. Măslinului nr.27, sector 1,
Bucureti", conform C.U. nr. din ă comunicăm următoarele:

În baza informatiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U, nr n i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) avizelelacordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1;

2. Urmare verificării pe teren din data de 08.11.2019 a traseului Iucrării conform
informaţülor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 4m, avánd ca punct de pDmire str.
Măslinului, din conducta de gaze existentă PE Dn9Omm în carosabil, până Ia O,5m de
Iimita din stânga a imobilului situat pe str. Măslinului nr.27.

b) in Iateralul imobilului cu nr, 27 de pe str. Măslinului, Iipit de trotuarul aferent imobilului de Ia
nr.25, pe carosabil, se află un arbore(specie tei cu diametru 5Ocm i inălţime 12m) în
alveolă

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspecteIor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditb:

a) În situaţia in care apar modificări ale proiectuiui, ulteńor emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirfl avizului inainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

b) In timpul executărh Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1.5m între
conductă i axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului Iucrării, conform
prevederilor SR 8591/1997 Reţe!e edilitare subterane. Condiţü de amplasare.

c) În dreptul arborelui din vecinătatea traseuiui Iucrării, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţülor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va Iua măsuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământuIui sau altor materiale in jurul
trunchiului arborilor şi rănireafruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din
dotare.

d) In cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzătoh de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabżle.

e) În cazul in care in urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea Iucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului Iucrării, veţi avea

Bd. Regha Elisabeta rw. 47, cad poştal 05C013. sedor5, Bucureşti, Ram&iia
TeI: 0213055500
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obhgaţia inlocuirü exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii

produse prin prăbuşirea acestora.
f) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalitäţilor, republicată, cu modificările şi

completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze

suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile.

alveoie, etc.)
g) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,

prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în

care se specif]că condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa

nr.3 Ia HCSMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,

autorizarea, coordonarea si execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradate) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

h) Nerespectarea celor mentionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform

ad. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B, nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor

verzi de pe teritoriul Municipiului Rucureşti.
i) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrărfl, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării i

pentru respectarea condiiflor din aviz.
j) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1785804/12012 15. NÜ Lu

Către: SMART RESIDENCE DEVELOPMENT
(Strada Ciutaci nr. 201A, DomnestĄ Jud. Ilfov)

Spre ştiinţă: -Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancula nr 1, sector, Bucuret

-E-Distflbuţie Muntenia SA
(Bd. Mircea Vodă nr3O, sector 3, Bucuresti)

Referitor Ia cererea dvs. inregistrată Ia P.MB, cu nr 1785804/23.10.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 12012/24.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării
AIimentare cu energie electrică a imobilului situat pe Dwmul Cooperativei nr.86-88" sector 5,
Bucureti, conform C.U. nr ‚ vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiHor din documentatia đepusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) memodul tehnic;
c) clasarea Notiflcărü nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) plan de coordonare reţele edilitare;
e) avizele/acorduhle individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
f) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucureti;

2. Urmare verificării pe teren din data de 08.11.2019 a traseului Iucrării conform
informaţülor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 135m, astfel:
-se va extinde reţeaua electrică prin racordare în PT 5063 existent pe Drumul Cooperativei
în dreptul propríetăţii cu numărul cadastral IE 235855, continuă prin trotuarul numerelor
pare aI Dwmului Cooperativei, urmând să străbată carosabilul până pe trotuarul din Str.
Cosmina, traseul continuând pânâ la Iimita din dreapta a proprietăţii ce urmează să fie
branată, proprietate ce figurează pe Drumul Cooperativei nr.86-88.

b) Pe traseul lucrărilor, pe trotuarul din strada Cosmina străbătut de cablul electric, se află o
planbandă de aprox. lm Iăţime, aceasta fiind lipită đe gardul proprietăţilor, în care sunt
plantati un număr de 5 arbori.

3. In urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de resectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterb prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirü avizului inainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

b) In timpul executărü Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1 m între cablul
electric i axul fiecărui arbore situat in vecinătatea traseului Iucrăńi, conform prevederilor
SR 8591/1997 Reţeĺe edilitere subterane, Condiţii de amp/asare.

c) in dreptul arbońlor din vecinătatea traseului lucrărü, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialului dendrologic. In timpul lucrărilor constructorul va Iua mäsuri de protejare a

Bd. Reia EIabeta nr 47, cod poştaIOSOOl3, sedor5, Buçureşti. Româ,a
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— iateriaIuIuJ dendrologic, se va evita depunerea pămăntului sau altor materiale in jurul

trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din

dotare.
d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi

răspunzători de eventualeie pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

e) În cazul in care in urma veriíicărilor ulterioare (24 Iuni de la finalizarea Iucrărilor) se

constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului Iucrărü, veţi avea

obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii

produse prin prăbuşirea acestora.
f) La finalizarea Iucrărilor aveţi obhgaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea

proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).
g) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările şi
completările ulteńoare, persoanele üzice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţfllor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,

alveole, etc.)
h) In cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,

prezentul aviz este valabil numai insoţit de acorđul administratorului domeniului pubtic in

care se specitică condiţflle de lucru pe timp friguros, conform celor speciflcate în Anexa

nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

i) Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 30412009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

j) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării i
pentru respectarea condiţiilor din aviz.

k) În baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
1) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

fntocmit:
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

nM

Nr. 17646611 9376!

Spre tiinţă:
Administratia Domeniului Public i Dezvoltare Urbană Sector 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Sheorghe nr 9, sector 6

Referitor la cererea dvs. înregistrată !a P.M.B. cu nr. 1764661/19.O8.2019 i Ia Direcţia
de Mediu cu nr. 9376/20.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea
Iucrării:,,Extindere conductă cu branęament gaze naturale, str. Fânului nr. 2, Iocalitate
Bucure$i sector 6 “, conform C.U. nr. ‚ vă comunicăm
următoarele:

1. ĺn baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificărü nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucu reti;
d) PIan de coordonare reţele edilitare;
e) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
f) aviz de traseu emis de A.D.P.D.U. sector 6, însoţit de graficui de Iucrări;
g) avizul favorabil emis de Primăria Sectorului 6;
h) avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie nr.

2. Urmare verificării pe teren din data de 09.11.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa prin carosabilul str. Fânului, pe o Iungime de aproximativ 30m;
b) pornind din carosabilul str. Oboga, prin carosabilul str. Fânului până in dreptui imobilului

cu nr. 2, stânga acces proprietate
c) pe traseul Iucrării i în vecinătate traseului Iucrării nu există spaţii verzi i arbori/arbuti

plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia readucerü terenului Ia starea iniţială.
c) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze

Bd. Regina Ehsabeta nr. 47, cod poştal 0013, sector 5, BucureşU, Rcmănia Iaii
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suprafeţele spaţřilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţülor verzi (platbande,

pastile, alveole, etc.)
d) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,

prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul administratowlui domeniului public in

care se specifică conditiile de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa

nr. 3 Ia H.C.G.M.B. nr 220/19.04.2018 privind aprobarea ‘Normelor pentru avizarea,

autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

e) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de

protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucuresti.
f) In baza acestui aviz nu se execută ţucrări de defrisare sau toaletare material dendrologic.

g) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de (a data emiterii.

DJRECTOR EXECUTIV,
Simo,wMnjana POPA

Exp.

R

15. NOV. 201F

Red:C.E..i3ex. 13.11.2019 - prezentul aviz a fast postat pe site-uI PMB
pe dala de

Bď Reina Etisabeta nr. 47. wd pcştal 050013, sedor 5. Ducureşt. Romănia scZ%



J
tlt PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

— solicită rîdicarea exemplarului de Ia

Nr.17783121111411

Către : SC MELPREST SRL — prin dL
registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector i - B-dui PoIigrafiei nr. 4, secior 1

Referitor ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1778312/01.10.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr 11141/02.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrărü:
„Bransament de gaze naturale pentru imobilul situat pe os. Gheorghe Ionescu Sise$i nr.

sector i", conform C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U, nr i planuri anexe;
b) Memoriuiui tehnic;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) avizele/acorduriie individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 06.11.2019 a traseului
informaţhlor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoareie:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 7m;
b) Iucrarea se execută din conducta de gaze existentă în carosabilul str

până Ia aproximativ lm faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţü.
c) pe traseul Iucrării i în vecinătate traseului iucrării nu există spaţii verzi i arbori/arbuti

plantaţi.
3. In urma analizei documentaţiei depuse i a aspecteior constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditb:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obhgaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei iucrăritor.

b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
( prezentul aviz este vaiabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în

care se specifică condiţiiie de lucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va f] sancţionată conform
art. 4, ht, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) În baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentui aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

ĐIRECTOR EXEÇJJŞt
Simona-Maria

intocmit:
D IĄ Exp. Roxana PARASCA

Red;P.R./3ex.-13.1 .20 eetL*ąÝłŻ a fost postat pe site-uI PMB
pe data de

Bd. Reoina Disabeta nr. 47. cod oostai 050013. seđor 5. Bucuresb. Románia I,aiI

iucrării conform

Petre 5. Aurelian,
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

ţ4UV, tU J

Către SC MIRAL INS TAL COMPANY SRL - Aleea Madus Emanoil Buteică nr. 18-20, sector 3

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str Domníţe Ancuţa nr. 1, sector 1

DIRECTOR EK$'J71JN
Simona-Ma$ha PQP

( J L6ía...\\

EJPŹ.RASCA
Red:P.RJ3ex.-12Şi.2 9 - pr zeiţu iz a fost postat pe site-uI PMB

pe data de ...

Nr. 17784831111421

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1778483101.1O.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 11142/02.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării:
Executare branament de apă potabilă i racorđ de canalizare pentru imobilul situat pe

str, George Constantinescu nr. ‚ sector 2", conform C.U.
nr. - ‚ vă comunicăm următoarele:
1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă đe dvs., respectiv:

a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificărü nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor.

2. Urmare verificării pe teren din data de 06.11.2019 a traseului Iucrării conform
informaţülor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o lungime de Sm branęament + 8m racord;
b) Iucrarea se execută din conductele existente în carosabilul str. George Constnstantinescu,

perpendicular, până Ia aproximativ 3,5m i 5m faţă de limita din partea dreaptă a
proprietăţfl,

c) pe traseul Iucrării i în vecinătate traseului Iucrării nu există spaţii verzi i arbori/arbuti
plantati.

3. In urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite
AVIZ FAVQRABIL

CondiUonat de respectarea următoarelor conditii:
a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterü prezentului aviz, aveţi

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.
b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,

prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform celor speciflcate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.042018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea ęi execuţia Iucrărilor de infrastwctură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

c) Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emitehi.

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, ccd poştal 050013. sed& 5. Bucures. Rcnân i il
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 17782551111431

Către : DI. — prin d-na

Spre ştiinţă: P54 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii
Spaţii Verzi - B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arene, et. 1, sector 4

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1778255/01.102019 şi ia Direcţia de
Mediu cu nr. 11143/02.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării:
„Branament de apă pentru imobiiul situat pe str. Prinosului nr. ‚ sector 4", conform C.U.
nr. ‚ vă comunicăm următoarele:

În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Avizele/acorduriie individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
d) aviz de traseu emis de DGL sector 4;
e) avizul Ministerului Culturfl nr.

2. Urmare verificării pe teren din data de 06.11.2019 a traseului iucrării conform
informaţfllor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 5m;
b) lucrarea se execută din conducta existentă in carosabilul Intrărh Prinosului, perpendicular,

până Ia aproximativ 4,5m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii.
c) pe traseul lucrării i în vecinătate traseuiui iucrării nu există spaţii verzi i arbori/arbuti

plantaţi.

3. În urma anahzei documentaţiei depuse i a aspecteior constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
CondiUonat de respectarea următoarelor condi&

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterH prezentului aviz, aveţi
obiigaţia solicitărH revizuirií avizuiui înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este vaiabil numai insoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţHle de Iucru pe timp friguros, conform celor specif]cate in Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradaie) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de speciahtate va fi sancţionată conform
art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz este vaiabil numai însoţit de avizul/acordul/punctul de vedere emis de

ţAOĄ
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r Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti.

I f) Frezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de a data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona- POPA

!ntocmŕt:
Exp. Rjxana PARASCA

15. NÜ'Ł 2019

Red:PRJ3ex.-13.11 .2019 - prezentul aviz a fost postat pe stte-uI PMB
pe data de

Bđ. Reqna Elisabeta nr 47. d staI 050013. sedor 5, Bucuresü. Romăn I I



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Meďu

WQí ?üia

Către : SC PROSPER GAZ SRL - Bd. Basarabia nr. 69, bI. AI6A, sa 1, eL 1, ap. 6, sector 2

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Po!ígrnfieŕ nr. 4, sector 1

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1778359/01.10.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 11145/02.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrărfl
„Racord gaze naturale pentru imobilul din str. Doamna Stanca nr. ‚ sector 1", conform
C.U. nr. vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1.
p

2. Urmare verificării pe teren din data de 06.11.2019 a traseului lucrării conform
informaţhlor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 9,3m;
b) Iucrarea se execută din conducta existentă în carosabilul str. Doamna Stanca,

perpendicular, până Ia aproximativ 1 m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii;
c) Iucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

b) In timpul executării Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lm—1.5m între
conducta de gaze tşi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului Iucrării, conform
prevederilor SR 8591/1997 ReţeIe edilitare subterane. Condiţŕi de ampĺasare.

c) In dreptul arbońlor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialului dendrologic, In timpul Iucrărilor constructorul va Iua măsuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul
twnchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare.

d) In cazul in care este secţionat sistemul radicular aI matedalului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

e) In cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de la finalizarea lucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului Iucrării, veţi avea
obligaţia înlocuirfl exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicfl
produse prin prăbuşirea acestora.

Nr. 17783591111451

Bd. Regna Elisabeta nr. 47, ccd poştal 050012, sector 5, Bucureşli, RomSna iŚt;%HAH



f) La ffnalizarea (ucrări(or aveţi obligaţia refacerii spayului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).

g) Conform prevederilor art 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţHlor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, persoanele Fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţülor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,

alveole, etc.)
h) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,

prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratoruiui domeniului public în
care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/1904.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritońul Municipiului Bucuretľ'.

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată confcrm
art 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe tehtoriul Municipiului Bucureşti.

j) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării i
pentru respectarea condiţiilor din aviz.

k) În baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
1) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterb.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Afaana POPA

ő / Exp.

15, NOV. 2019

ReďP.RJ3ex.-12.1 1.2019- prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
pe data de

d Rec[na asabeta nr. 47. cod oostat 050013. sedor 5, Bucurest. România
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

ĺ

Către: SC POWERTEC PROIECT SRL - Bd. Banu Manta nr. 2, mansardă, ap. 5, sector 1

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1

DIRECTOR1#ECUĘN%%
Simona-M — — Intocmit:

aPARASCA

Red:P.R./3ex.-12.1 1.2019 - r niul avtz a fost postal pe site-uI PMB
pe data de ‘1.

Le I GbA IIeJ&

Nr. 17783701111471

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată ia P.M.B. cu nr. 1778370/01.10.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 11147/02.10.2019, prin care sobcitaţi avizul de specialitate privind executarea iucrării:
„Alimentarea cu energie electrică a imobilului din bd. Expoziţiei nr. ‚ sector 1", conform
C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:

ln baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. ęi pianuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Ciasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizel&acorduriie individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor.

2. Urmare verificării pe teren din data de 06.11.2019 a traseuiui Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 20m (din care doar 5m pe domeniut
privat);

b) iucrarea se execută in trotuarul nr. pare aI bd. Expoziţiei, din cablul existent în trotuar, până
Ia aproximativ lm faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii.

c) pe traseul Iucrărb i în vecinătate traseului Iucrării nu există spaţii verzi i arbori/arbuti
piantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite
AVIZ FAVORABIL

CondiUonat de respectarea următoarelor conditii:
a) În situaţia in care apar modificări ale proiectuiui, ultedor emiterfl prezentului aviz, aveţi

obligaţia solicitării revizuirii avizului inainte de începerea execuţiei Iucrărilor.
b) În cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,

prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţHle de iucru pe timp friguros, conform ceior specificate in Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220119.04.2016 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia iucrărilor de infrastwctură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentui aviz de specialitate va fi sancţionată conform
ad. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţülor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) În baza acęstui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendroiogic.
e) PrezentĘ 4ermen de valabibtate l an de Ia data emiterh.

Bd. Regina Elsabeta nr 47, pcştaI O513. sedor 5, Bucurest. Romšnia
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

19, NQV 2019

Către SC GENERAL MPM IMPEX SRL
(solicită ridicarea exemplarului de Ia registraiura PMB)

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - .Şos. Elecironicü nr 44, sector 2

Nr. 1778689111200

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1778689/02.10.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 11200/03.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrărfl:
„Bransament de apă potabilă pentru imobiiul situat pe strada invalid Suliga Ion nr.32B",
conform C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) avizul favorabil emis de ADP sector 2;

2. Urmare verificării pe teren đin data de 13.11.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 9m, pomind din strada Invalid Suliga Ion,
din conducta de apă De 225mm PEHD existentă in carosabilul străzü, străbătând
carosabilul i trotuarui numerelor pare până în dreptul imobilului situat Ia nr. 32B

b) pe traseui Iucrării i in vecinătate traseuiui Iucrăńi nu există spaţii verzi sau arbori/arbuti
piantaţi.

3. in urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) in situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obiigaţia sohcitării revizuirfl avizuiui înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) In cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se speciflcă condiţflle de iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 Ia HCGMR nr. 220/19.04.2018 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.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normeie de protecţie a spaţülor

Bd. RegÉia Ekabeta nr 47, cad paşIaIOSCOl3, sedar5, Bucumşii, Rania

TeI: 021.3055500
htlp:UwVAV.pmb.m



verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
d) ln baza acestui aviz nu se execută lucrări de deírişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz are Iermen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mâflana POPA
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15. NÜV

Red:AAl5ex.-15.l 1.2019 - prezentul aviz a fost poslat pe site-uI PMB
• pe data de

Bd. Regna Eleabęta nr 47, cod poştatOSOOlS. sedor5, Sucumşti, Româ,a

TeI. 02130555.00
htlp/hwnv.pmb m

!ntocmit:
Exp. Anca Alexandru



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 17792161112551 19,NOV.1OB

Către : SC APA NOVA SA - prin d-na
Str. Tunari nr 60 A, clădirea Stefan ceI Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Polŕgrafiei nr. 4, sector 1

AVIZ FAVORABIL
Condiţionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrăriior.

b) in timpul executărh Iucrări aveţi obIigaia respectării distanţei minime de lm—1.5m între
conductă şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului Iucrării, conform
prevederilor SR 8591/1997 Reţele ediĺítare subterane. Condiţii de amplasare.

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se va executa manual sau
utilizănd o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
mateńaiuiui dendroiogic. in timpul iucrărilor constwctorul va Iua măsuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dota re.

d) In cazul în care este secţionat sistemui rađicular aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1779216/Ô3.10.2019 şi Íbirecţiide
Mediu cu nr. 11255/04.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării
„Inlocuire reţea publică de apă potabilă pe str. Barajul Argeę — tronson cuprins între
str. Ceasornicului i Intrarea Solzilor, sector 1", conform C.U. nr.
vă comunicăm următoarele:

1. !n baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) plan de coordonare reţele edilitare;
e) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
f) aviz de traseu emis de ADP sector 1.

2. Urmare veriťicării pe teren din data de 11.11.2019 a traseului Iucrării conform
informaţblor din documentele enumerate antedor, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 250m;
b) iucrarea se execută in carosabil str. Barajul Arge, între str. Ceasornicului ęi Intrarea

Solzilor;
c) se execută 11 branęamente noi ş hidranţi;
d) Iucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.
e)

3, În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite
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În čizul ircare Vń urm verificărilor ulterioare (24 luni de Ia ftnalizarea lucrărilor) se

constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului Iucrării, veţi avea

obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicií

produse prin prăbuşirea acestora
f) Conform prevederilor ad. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţülor verzi din intravHanul Iocaiităţilor, republicată, cu modificările şi

completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze

supraf&ele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,

alveole, etc.)
g) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,

prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în

care se specifică conditiile de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa

nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,

autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i

stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucurestľ'.
h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform

art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.&M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureştí.
i) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrărü i

pentru respectarea condiţiilor din aviz.
j) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

— k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterH.

Ńí %
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 17791691112571

Către : D-na

Spre ştiinţă: PS4 - Dirccţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Controi - Servicii
Spaţii Verzi - B-dul Metalurgiei nr 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia PM.B, cu nr 1779169/03.102019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 11257/04.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării
AIimentare cu energie electrică a imobilului situat pe Drumul Potaiionuiui nr. ‚ sector
4", conform C.U. nr. vă comunicăm următoarele:

1. in baza informaţiiior din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) avizeie/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare.

E Urmare verificării pe teren din data de 11.11.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior1 s-au constatat următoareie:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 106m;
b) Iucrarea se execută din PTAB 4393 existent în incinta imobiluiui cu IE 212589, prin dwmul

de servitute/acces cu IE 201072, până Ia Iimita din partea stângă a proprietăţii;
c) Iucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei in vecinâtatea PTAB 4393.

3, În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de resnectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia sohcitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) in timpui executării Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lm—1.5m între
cablui electric i axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului Iucrării, conform
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edihtare subterane, Condiţii de ampĺasare.

c) tn dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
mateńaluiui dendrologic. În timpul Iucrâriior constructorul va iua măsuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau aitor materiale în jurul
trunchiuiui arbońlor şi rănirea/ruperea ramuhlor arborilor prin manevrarea utilajeior din
dotare.

d) In cazul in care este secţionat sistemul radicular aI materĺalului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventuaiele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

e) În cazul in care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea Iucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului Iucrării, veţi avea
obligaţia înlocuirii exempiareior uscate şi suportarea contravalorü eventualelor prejudicii
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produse prin prăbuşirea acestora.
1) La finalizarea Iucrărilor aveţi obhgaţia refacerii spaţiuiui verde afectat de reakzarea

proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).

g) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din
administrarea spaţHlor
completările ulterioare,
suprafeţele spaţńlor
alveole, etc.)

h) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,

prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorutui domeniului public în

care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa

nr.3 Ia HCGMB nr 220119.042018 privind aprobarea ‘Normelor pentru avizarea,

autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuretľ.

i) Nerespectarea ce)or menţionate in prezentui aviz de specialitate va fi sancţionată conform

art. 4, lit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 30412009, privind Normele de protecţie a spaţiilor

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
j) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrărH i

pentru respectarea condiţülor din aviz.
k) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

1) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul/acordul Direcţiei Gospodărire Locală

sector 4.
m) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii._____________________

lrdocm!t:
Exp. Roxana PARASCA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1779359111259

Către : Prosper Gaz SRL
(BuIevardul Basarabia nr.69, bL AI6A, sc. 1,et. 1, ap.6, sector 2, Bucuresti)

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr 4, sector 1

Referitor la cererea dvs. inregistrată I7M.B. cu nr. 1779359103.10.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 11259104.10.2019, prin care solicitaţi avizui de speciaiitate privind executarea Iucrărfl:
»Branęament de gaze naturale pentru imobilul situat pe strada Triumfului nr. 86A, sector 1,
Bucure$i", conform ‚ vă comunicăm următoarele:

r 1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i pianuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notiflcării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediuiui

Bucureşti;
d) Avizele/acorduhle individuale ale deinătorilor de reţeie edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1;

2. Unnare verificării pe teren din data de 08.11.2019 a traseului lucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 8m, pornind din conducta de distribuţie
gaze naturale OL DN 4 existentă în carosabilul din strada Triumfului, stăbătând parţial
carosabilul străzii i trotuarul numerelor pare1 până în dreptul imobilului situat Ia nr.86A.

b) in dreptul imobilului situat Ia nr. 86A, Ia baza stâlpuiui de electricitate există vegetaţie
spontană iar pe trotuarul opus, ceI aI numereior impare se află o piatbandă in care sunt
plantaţi arbori.

3. In urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditü:

a) În situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterií prezentuiui aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului inatnte de începerea execuţiei Iucrărilor,

b) În timpul executării Iucrări aveţi obiigaţia respectării distanţei minime de 1 .5m intre
conductă i axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseuiui Iucrărh, conform
prevedehlor SR 8591/1997 ReţeIe edihtare subterane, Condiţii de amplasare.

c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrărh, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialului dendrologic. În timpui Iucrărilor constructorul va Iua măsuri de protejare a
matehalului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale in jurui
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajeior din
dotare.

d) In cazul în care este secţionat sistemui radicuiar aI materialului dendroIogic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse ia condiţii meteo nefavorabile.

e) In cazul in care in urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea iucrărüor) se

Bd. ReqWta EIabeta w, 47. cod poştal 05C013. sedor5, Bucuruşli. Rom&Ia
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constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi in vecinătatea traseului Iucrărh, veţi avea

obligaţia inlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii

produse prin prăbuşirea acestora
f) La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea

proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).
g) n cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,

prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul administratorului domeniului public in

care se specifică condiţflle de Iucru pe timp friguros, conform celor speciflcate in Anexa

nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,

autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnicoediIitare i

stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti".
h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform

art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
i) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării i

pentru respectarea condiţiilor din aviz.
j) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către : SC ELECTRICA RACORD INS TAL SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia
registratura PMB

Spre ştiinţă: PS5 — Direcţia Generală Operaţiuni - Serviciu) Administrare Spaţii Verzi şi
Parcuri - Stľ. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5

DIRECTOR EXE%śłľ.z'
Simona-MarÎanáPOa°

% .I

I

Intocmit:
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pe dala de

I I t.

Nr. 17797171112921 19, NOV. ZUH

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1779717104.10.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 11292/07.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării:
Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe Drumul Ghindari nr. ‚ sector 5",
conform C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:
1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U, nr i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acordurie individuae ae deţinătorilor de reţele ediitare;
e) aviz de traseu favorabil emis de ADP sector 5.

2. Urmare verificării pe teren din data de 11.11.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 570m;
b) lucrarea se execută din PTAB 4298 existent pe drum de seMtute, drum de pământ cu

IE 202459, apoi prin Drumul Ghindari, prin drumul de servitute cu 1E200553, până Ia
aproximativ lm faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii;

c) pe traseul Iucrării i in vecinătate traseului Iucrării nu există spaţii verzi i arbori/arbuti
plantaţi. există vegetaţie spontană.

3. In urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite
AVIZ FAVORABIL

Condiuionat de resnectarea următoarelor conditH:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiteńi prezentului aviz, aveţi
obhgaţia solicitării revizuirii avizului înainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

b) În cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifică condiţhle de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 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 in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 30412009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) În baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul avjęçijien de valabilitate 1 an de la data emiterik



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL — soiicită ridicarea exempiarului de ia registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poĺigrafiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1779728/04.10.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 11293/07.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea tucrării
1Bransament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. CpŁ Radu Drago nr. ‚ sector
1", conform C.U. nr, vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din đocumentaţia đepusă de dvs., respectiv:
c a) C.U. nr. i planuri anexe;

b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 11.11.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior1 s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 2m;
b) Iucrarea se execută din conducta existentă în carosabilul str. Cpt. Radu Drago,

perpendicular, până Ia aproximativ 6m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţfl;
c) Iucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă.

3. In urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
CondiUonat de respectarea următoarelor condiUi:

c
( a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi

obligaţia solicitărfl revizuirii avizului înainte de inceperea execuţiei IucrărUor.
b) În timpul executării Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lm—1.5m între

conductă i axul fiecărui arbore situat in vecinătatea traseului Iucrării, conform
prevederiior SR 8591/1997 Reţe!e ediktare suhterane, Condiţii de amp(asare.

c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseuiui Iucrării, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va Iua măsuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul
trunchiuui arborilor şi rănirea/ruperea ramurflor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare.

d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualete pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

e) In cazul in care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de Ia finalizarea Iucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului Iucrării, veţi avea
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prăbuşirea acestora.

Nr. 17797281112931

4$C4



f) La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea

proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).
g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

h) În cazul execuUei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,

prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului publíc în
care se specifică condiţble de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa

nr3 Ia HCGMB nr 220/1904.2018 privind aprobarea ‘Normelor pentru avizarea,
autońzarea, coordonarea í execuţia Iucrărilcr de infrastructură (tehníco-edilitare ş
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure$i".

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţfllor
verzi de pe teritoriu( Munícípiuluí Bucureşti.

j) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării ş
pentru respectarea condiţiilor din aviz.

k) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
1) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Sim

Întocmit
Exp. Roxana PARASCA

15. Nuy 2Ü19

Red:PR.!sex-131l2019 - prezentul aviz a fost postat pe sile-uI PMB
pe data de

ůr. l I



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

‘aŃáj
Către : SC AVI PROD GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Eĺectronicii nr. 44, sector 2

DIRECTOR EJECU
Simona-Maŕ%a,3

Red:P.RJ3ex.-13.1 12019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
pe data de

I,aiI t

Nr. 17797301112941

r

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1779730/04.10.2019 şi Ia Direcţi d
Mediu cu nr. 11294107.10.2019, prin care solicitaţi avizul de speciahtate privind executarea Iucrărh:
„Bransament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Balotului nr. ‚ sector 2",
conform C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:

łn baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) avizul favorabil emis de ADP sector 2.

2. Urmare verificării pe teren din data de 11.11.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 7m;
b) Iucrarea se execută din conducta existentă în carosabilul str. Balotului, perpendicular, până

Ia aproximativ 3m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii;
c) pe traseul Iucrării i în vecinătate traseului Iucrărü nu există spaţii verzi i arbori/arbuti

plantaţi.
3. In urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
CondiUonat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterH prezentului aviz, aveţi
ob)igaţia solicitării revizuirfl avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifică condiţHle de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure$i".

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de speciałitate va fi sancţionată conform
ad. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţhlor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) În baza ace viz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezen k rmen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

!ntocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Rd Rpnina Riçaheta nr 41 staI 050013- sednr 5 Bucumst. Rnmănia
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1779731 I 11295 I NOV %0J9

Către: SC AVI PROD GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. E(ectronicii nr. 44, sector 2

Referitor ia cererea dvs. înregistrată ia P.M.B. cu nr. 1779731/0410.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 11295/07.102019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării:
„Bransament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Plumbuita nr. ‚ sector 2",
conform C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă đe dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) Memoriuiui tehnic;
c) Clasarea Notificărh nr, emisă de Agenţia pentru Frotecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătohlor de reţeie edifitare;
e) avizul favorabfl emis de ADP sector 2.

2. Urmare verificării pe teren din data de 11.11.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiiior din documenteie enumerate anterior, s-au constatat următoareie:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 5m;
b) Iucrarea se execută din conducta existentă în carosabiiul str Plumbuita, perpendicular,

până ia aproximativ 0,5m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţb;
c) pe traseui Iucrării i în vecinătate traseului iucrărü nu există spaţii verzi i arboriĺarbu$i

plantaţi, există platbandă cu iarbă.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de resDectarea următoarelor condiUi:

a) În situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentuiui aviz, aveţi
obligaţia sohcitărü revizuirü avizuiui inainte de inceperea execuţiei iucrărilor.

b) La finalizarea Iucrăriior aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv piantare iarbă/gazon).

c) Canform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocahtăţilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfei este interzisă betonarea spaţiior verzi (platbande, pastiie,
alveoie, etc.)

d) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anuiui calendaristic,
prezentul aviz este vaiabil numai insoţit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifică condiţiile de iucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare ş
stradale) de pe teritoriui Municipiuiui Bucureti".

Bd. Regina Sisabeia nr. 47, wd pcştal 050013. sedor5, Bucureşti, Ramânia l,aiiI



DIRECTOR EXECUTIV,
Simppw$agjana POPA

!ntocmit:
Exp. Roxana PARASCA

ReďRRi3ex.-1 3.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe siIe-uI PMB
• pe data de

e) Nerespectarea celor menţionate în prezentuĺ aviz de specialitate va fi sancţionată conform

art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia HC.G.MB. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
f) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defńşare sau toaletare material dendrologic.

g) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

Bď Reina Elisabeta nr 47, ştaI 050013, sedor 5, Bucureşt, Romárna
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

I j iI

Nr. 1779735 I 11296 I NOV. 2019

Către : SC AW PROD GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligraťiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1779735104.10.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 11296107.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării:
„Bransament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Cpt. Radu Dragoę nr. ‚ sector
1", conform C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:

1. łn baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificărh nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edifltare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 11.11.2019 a traseului Iucrării conform
informaţhlor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 5m;
b) Iucrarea se execută din conducta existentă in carosabilul str Cpt. Radu Dragos,

perpendicular, până Ia Iimita din partea dreaptă a proprietăţü;
c) pe traseul Iucrărh există o platbandă cu plante perene.

3, În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterü prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuińi avizului inainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

b) La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia refaceriż spaţiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare plante perene).

c) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţülor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafetele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

d) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor speciuicate în Anexa
nr.3 Ja HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare ş
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti".

e) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform

Bď Reouia Eisabeta nr 47 d nnstal 0500fl çpdnr 5 R,xwpç± Rrnnn



art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţWo
verzi de pe teritariul Municipiului Bucureşti.

f) În baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrolagic.

q) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterH.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariapâ POPA

Întocmil:
Exp. Roxana PARASCA

IENÜV 7fli

Red:P.R.ĺ3ex-13l 1.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ut PMB
pe data de

ytAO4
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•1•• PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1779739111297! I NUV źU19

Către : SC AVI PROD GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicü nr. 44, sector 2

DIRECTOR EXECU
Simona-Marîan 7)

ÁiiARASCA
Red:RRJ3ex..13.11.?t% tuI av(k a fost postat pe site-uI PMB

• pe data de ...... ‘ś'.j

‘06

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1779739/04.10.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 11297/07.102019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării:
•‚Branament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Tămâioarei nr. ‚ sector 2",
conforrn C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:
1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) avizul favorabil emis de ADP sector 2.

2. Urmare verificării pe teren din data de 11.11.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 8m;
b) Iucrarea se execută din conducta existentă in carosabilul str. Tămâioarei, perpendicular,

până Ia aproximativ 0,5m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii;
c) pe traseul Iucrării i în vecinătate traseului Iucrării nu există spaţii verzi i arbori/arbuti

plantaţi.
3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de resDectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitărh revizuirii avizului inainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţflle de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea ‘Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare ş
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.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiílor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

Rd RpninFIiçhet nr 47 rn1rntaIfl5flŰ13 rdnrS R,,rj,rpsli Rnmnia
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Directja de Mediu

19NOV7Oj3

Către : SC AVI PROD GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Eiectronicü nr. 44, sector 2

<D
DIRECTOR EKECLflZ \
Simona-Mariana IpSĄ

ĺntocmit:
Exp. Boxana PARASCA

/1 )k wď r

Red:P.RJ3ex.-13.11.2Olk pręentJiza fost postat pe stte-uI PMB ‘‘

pe data de

Nr. 17797431112981

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1779743/04.10.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 11298/07.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării:
Branament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Geamandurii nr. ‚ sector 2",
conform C.U. nr ‚ vă comunicăm următoarele:
1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) avizul favorabil emis de ADP sector 2.

2. Urmare verificării pe teren din data de 11.11.2019 a traseului Iucrării conform
informaţHlor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 7,5m;
b) Iucrarea se execută din conducta existentă în carosabilul str Geamandurii, perpendicular,

până Ia aproximativ 5m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţb;
c) pe traseul Iucrărü i în vecinătate traseului Iucrării nu există spaţii verzi i arbori/arbuti

plantaţi.
3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterH prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 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 in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) În baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii i Identităţii

Naţionale.
f) Prezentul avizke valabilitate 1 an de Ia data emiterh.

Bd. Recina Elisabeta nr 47. cod postal 050013. sector 5. Bucurest. România





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 17794181113041 1 NP\ 20i9

Către : SC E-Distribuţie Muntenia SA — prin dL — solicită ridicarea exemplarului de Iaregistratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicü nr. 44, sector 2

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1779418104.10.2019 şi Ia Direcţia deMediu cu nr. 11304107.10.2019, prin care solicitaţi avizuí de specialitate prkvind executarea Iucrării:„Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Toamnei nr. ‚ sector 2",conform C.U. nr.
‚ vă comunicăm următoarele:

1. În baza informatiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:a) C.U. nr. şi planuri anexe;b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia MediuluiBucureşti;
d) PIan de coordonare reţele edilitare;
e) avizul favorabil emis de ADP sector 2;
fl avizul Ministerului Culturii nr.

2. Urmare verificării pe teren din data de 11.11.2019 a traseului Iucrării conforrninformaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoareie:a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 60m;b) Iucrarea se execută din PTZ 4076 existent in str. Toamnei, prin trotuarul nr. pare aIstr. Toamnei, până Ia limita din partea stângă a proprietăţń;c) Iucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente in aliniament.3. În urma analizei documentaţiei depuse ęi a aspecielor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţicbligaţia solicitării revizuirii avizului inainte de începerea execuţiei Iucrărilor.b) In timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lm—1.5m întreconductă i axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului Iucrării, conformprevederilor SR 8591/1997 Reţeie edi!itare subterane, Condiţii de amplasare.c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sauutilizând o tehnologie adaptată condiţHlor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aImaterialului dendrologic. ln timpul lucrărilor constructorul va Iua măsuri de protejare amaterialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurultrunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor dindotare.
d) În cazul in care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţirăspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.e) În cazul în care în urma verificăriśor ulterioare (24 luni de la finalizarea Iucrărilor) seconstată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi in vecinătatea traseului Iucrării, veţi aveaobligaţia întocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii



-
-

-
produse prin prăbuşirea acestora

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea

proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).

g) Conform prevederilor art 5, ht. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, repub)icată, cu modificările şi

completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţa să nu diminueze

suprafeţele spaţiilor verzi, Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,

alveole, etc.)

h) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,

prezentul aviz este vaiabil numai insoţit de acordul administratoru!ui domeniului public în

care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa

nr3 la HCGMB nr 220/1904.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,

autońzarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i

stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuretľ'.

i) Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform

art. 4, lit, b din Anexa 1 Ia H.C.&M.B. nr. 304/2009, privind Norme!e de protecţie a spaţiilor

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării i

pentru respectarea condiţiilor din aviz.

k) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

1) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTJV,

Simon ri OPA

;
3 ‘‘J JJ

Exp. Roxena PARASCA
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Red:P.RJ3ex.-13. 112019 - prezentul aviz a fost postat pe sÉIe-uI PMB
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Către : DL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

1 Q Mnu lnin

— solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicü nr. 44, sector 2

DIRECTOR EXECUTŞJ
Simona-Mariana

o $113 .

‘.. a!
Red:P.R./3ex.-I5.I 1.2019 p7zeňľul avřz a fost postat pe site-uI PMB

• pe data de

‚ Ll

Nr. 1779951 1113341

c
r

c

Referitor Ia cererea dvs. înregistriiia P.M.B. cu nr. 1779951/07.10.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 11334/08.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării:
‚Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Căpreni nr. ‚ sector 2",
conforrn C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:

In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizeleíacorduriłe individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) avizul favorabil emis de ADP sector 2.

2. Urmare veriflcării pe teren din data de 11.11.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 31m;
b) Iucrarea se execută din LEA JT existent in str. Căpreni, prin str. Căpreni (porţiune cu drum

de pământ), până Ia aproximativ 2m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii.
c) pe traseul Iucrării i în vecinătate traseului Iucrării nu există spaţii verzi i arbori/arbuęti

plantaţi.
3. In urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor condith:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitărü revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului catendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se speciflcă condiţüle de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriuł Municipiului Bucureti".

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art. 4, Jit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teńtoriul Municipiului Bucureşti.

d) În baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

Întocmit:
ARASCA

Bd. Regina Eiísabeta nr. 47, ctd poştal 050013, sedor5, Bucureşü, Rnânia



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

19, NÜV 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-duĺ Poligrafiei nr 4, sector 1

Nr. 1780231 111336!

r.

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1780231/07.10.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 11336/08.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrărií:
„Branament de gaze naturale pentru imobilul din str. aradei nr. ‚ sector 1", conform
C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:

In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 11.11.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 6m;
b) Iucrarea se execută din conducta existentă în carosabilul str. Saradei, perpendicular, până

Ia aproximativ 0,5m faţă de Iimita din partea stângă a proprtetăţii;
c) pe traseul Iucrării i în vecinătate traseului Iucrării nu există spaţii verzi i arbori/arbuti

plantaţi.
3. In urma analizei documentaţiei depuse ş a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Condiţionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitărH revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare ş
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.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) În baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR FSCUTIV,aSimona-nşasan ř%JF.ą
* Întocmit:

Ex1nePARASCA

Red:P.RJ3ex.-1 5.11 :2oi - prezentul aviz a fost postat pe síte-uI PMB 4'
pe data de .
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

1 9. NÜV 2019
Nr. 17802431113371

Către SC AVI PROD GRUP SRL — solicită rÎdicarea exemplaruiui de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poiigrafiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată la P.MB, cu nr 1780243/07.10.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr 11337/08.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării
„Branament de gaze naturale pentru imobilul din str. Aviator Romeo Popescu nr. ‚ sector
1", conform C.U. nr. • vă comunicăm următoareie:

1. in baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) avizeleíacordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 11.11.2019 a traseuiui Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de lOm;
b) Iucrarea se execută din conducta existentă în carosabilui str Av. Romeo Popescu,

perpendicular, până Ia aproximativ 0,5m faţă de iimita din partea dreaptă a proprietăţh;
c) Iucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente in platbandă.

3, În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterü prezentului aviz, aveţi
obhgaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor

b) În timpul executării Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lm—1.5m între
conductă i axul fiecărui arbore situat in vecinătatea traseului Iucrărh, conform
prevederilor SR 8591/1997 R&ele edilitare subterane. Condiţiŕ de ampĺasare.

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţiiior din teren care să nu distrugă sistemul radicular ai
materialului dendrologic. În timpul Iucrărilor constructorul va Iua măsuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul
trunchiuiui arbońlor şi rănirea/wperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare.

d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

e) În cazul in care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea lucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori afiaţi în vecinătatea traseului Iucrărü, veţi avea
obligaţia înlocuirh exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventuaielor prejudich
produse prin prăbuşirea acestora.

Bd Regkia Elisabeta nL 47, cod po$aI 050013. sed& 5. Bucureşt. România Le%JlI



f) La finalizarea lucrărilor aveţi oblkgatia refacerii spaţiului verde afectat de reaiizarea

proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).
g) Conform prevederilor art 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţülor verzi din intraviianul Iocalităţilor, repubiicată, cu modificările şi

completările uiterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze

suprafeţele spaţHlor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,

alveole, etc.)
h) În cazul execuţiei proiectuiui în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,

prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeníului public în

care se specifică condiţflle de Iucru pe timp friguros, conform cetor specificate în Anexa

nr.3 Ia HCGMB nr 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,

autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-ediiitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti'.

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentui aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art 4, lit, b din Anexa 1 Ia H.CG.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării i
pentru respectarea condiţHlor din aviz.

k) in baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

1) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Maria a POPA

- 4' Îniocmŕt:
ExoRASCA

15. NQV zag

Red:PR/3ex-15.1 1.2049 - prezentul aviz a fosi postat pe site-uI PMB
pe daia đe

0
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

1 ą NflV ?fllg

Către SC AVI PROD GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, seclor 1

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1780238/07.10.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr 11338/08.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrărü
Branęament de gaze naturale pentru imobilui din str. Plutaęilor nr. ‚ sector 1", conform
C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:

În baza informaţiilor din documentaVa depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificărh nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deţinătoriior de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1;
V avizul Ministerului Culturh nr

2. Urmare verificării pe teren din data de 11.11.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 12m;
b) lucrarea se execută din conducta existentă în carosabilul str. Plutasilor nr 71,

perpendicular, până Ia aproximativ lm faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţü;
c) Iucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
CondiUonat de respectarea următoarelor conditH:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, u)terior emiterii prezentului aviz, aveF
obligaţia solicităńi revizuirfl avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) In timpul executării Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lm—1.5m intre
cablul electric i axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului Iucrărü, conform
prevederilor SR 8591/1997 ReţeIe ediIitare subterane. Condiţŕi de amplasare.

c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialului dendrologic. În timpul Iucrărilor constructorul va Iua măsuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale in jurul
trunchiului arborilor şi rănireaíruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare.

d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

e) In cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea Iucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului Iucrării, veţi avea
obligaţia înlocuirh exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudich

Nr. 17802361113381

Bd. Reqina Elisabeta pç 47. ctd DoslaI 050013 sednr 5 Rirj,rp;Ii Rirtini IĐ>% I



produse prin prăbuşirea acestora
f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea

proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).
g) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările şi

completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze

suprafeţele spaţülor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,

alveole, etc.)
h) ln cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,

prezentul aviz este valabil numai fnsoţit de acordul administratorului domeniului public in

care se specifică condiţhle de Iucru pe timp fńguros, conform celor specificate în Anexa

nr.3 Ia HCGMB nr. 220/1904.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,

autorizarea, coordonarea i execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti.

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform

ad. 4, lit, b din Anexa 1 Ia HC.G.M.B. nr. 30412009, privind Normele de protecţie a spaţiilor

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
j) Beneficiarul, respectiv executantul IucrărH, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrărb ş

pentru respectarea condiţiilor din aviz.
k) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
1) Frezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiteriL

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Maria a POPA

*
Întocmit:
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr.,1780272 111339(1772208/10445) I 12, NÜV 2019

Către : DL — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1772208/12.09.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 10445/13.09.2019, completată cu documentaţia înregistrată Ia P.M.B. cu nr.
1780272/07.10.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 11339/08.10.2019, prin care solicitaţi avizui de
specialitate privind executarea Iucrării.» Branament electric pentru imobiIuI situat pe str. Zece
Mese nr. ‚ sector 2", conform C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaVa depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) Memoriuiui tehnic;
c) Clasarea NotificărH nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizeie/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor.

2. Urmare verificării pe teren din data de 11.11.2019 a traseuiui Iucrării conform
informaţfllor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 4m;
b) iucrarea se execută din cablul existent în trotuarul str. Dimitrie Onciul, perpendicular, până

Ia aproximativ 2,5m faţă de iimita din partea dreaptă a proprietăţii.
c) pe traseul Iucrărfl i în vecinătate traseului Iucrării nu există spaţii verzi i arbori/arbuti

plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspecteior constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor condiUi:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterH prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitărh revizuirh avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordui administratorului domeniului public în
care se specifică condiţiiie de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 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
ad. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) În baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Cuiturii i identităţii

IaiIBd. Regina Eiisabeta nr 47, cod poştai 050013, sedor 5, BucureşU, România



Naţionale.
f) Prezentul aviz are termen de valabititate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmil:
Exp. Roxana PARASCA

15.nv 1j1w

Red:P.RJ3ex-15.1 1.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ut PMB
pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către SC E-Distribuţie Muntenia SA — prin d-na
exemplarului de Ia regîstratura PMB

— solicită ridicarea

Spre ştiinţă:
• Administraţia străzilor - Str. Oomniţa Ancuţa nr. 1, sector 1
• Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6

Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr 9, sector 6

Nr 1780297111341 I 19. NOV. N1

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată ia RM.B. cu nr. 1780297/07.10.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 11341/08.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării
AIimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Zinca Golescu nr. ‚ sector 6",
conform C.U. nr. vă comunicăm următoarele:

În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U, nr i pianuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) pian de coordonare reţele edilitare;
e) avizelelacordurile (ndividuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
fl aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor
g) aviz emis de ADPDU sector 6;
h) avizul Ministerului Culturii nr.

2. Urmare verif,cării pe teren din data de 14.11.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 185m;
b) Iucrarea se execută din PT 2162 existent în incinta imobiluiui cu nr, 37 din str. Ing. Cristian

Pascal (cămine studenţeti), prin spaţiul verde aI imobiiului, subtraversează str. Ing.
Cristian Pascal, continuă prin trotuarul nr impare aI str. Zinca Golescu, până Ia Iimita din
partea dreaptă a proprietăţh;

c) Iucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament i spaţiu verde din
incinta imobilului cu nr, 37 din str. Ing. Cristian Pascal.

3. În urma anaflzei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teTen se emite

AVIZ FAVORABiL
Conditionat de respectarea următoarelor conditü:

a) În situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia soIicităr revizuirii avizului înainte de inceperea execuţiei iucrăritor.

b) in timpul executărü Iucrări aveţi obligaţia respectării distantei minime de 1m—1.5m între
cablul electric i axui fiecărui arbore situat în vecinătatea traseuiui Iucrării, conform
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cçjd postal 5%1 3, sector 5, Bucureşu, Rcniânia ue I iI



c) În dreptut arborilor din vecinătatea traseului lucrărH, săpătura se va executa manual sau

utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI

materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructowl va Iua măsuri de protejare a

materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale in jurul

trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din

dotare.
d) In cazul ?n care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi

ăspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

e) In cazul in care in urma verificărilor ulteríoare (24 uní de Ia finalizarea Iucrărilor) se

constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi in vecinătatea traseului Iucrărfl, veţi avea

obligaţia înlocuirü exemplarelor uscate şi supodarea contravalorii eventualelor prejudicii

produse prin prăbuşirea acestora.
f) La Finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea

proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).
g) Conform prevederitor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările şi

completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze

suprafetele spaţiilor verzi. AstfeI este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,

alveole, etc.)
h) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,

prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în

care se specifică condiUile de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa

nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,

autorízarea, coordonarea í execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti".

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform

art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţhlor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

j) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării i

pentru respectarea condiţülor din aviz.
k) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

1) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii,

!ntocmit:
Exp. Roxana PARASCA

wo

Red:P.RJ4ex.-15.1l.2019 - prezeniul aviz a fost postat pe sile-uI PMB
pe data de

DIRECTOR EXECUTIV,
Sămona-Mariana POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

1 WÜV 2019

Către : SC AW PROD GRUP SRL — solicită ťidicarea exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1780457/08.102019 şi ia Direcţia de
Mediu cu nr 11391/09.10.2019, prin care soiicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrărií
»Bransament đe gaze naturale pentru imobilul din str. Goloviţa nr. ‚ sector 1", conform
C.U. nr, vă comunicăm următoarele:

ĺn baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs,, respectiv:
a) CAi nr. i pianuri anexe;
b) memoriui tehnîc;
c) clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 14.11.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 4m;
b) Iucrarea se execută din conducta existentă în carosabiluI str GoIoviţa, perpendicular, până

Ia aproximativ O5m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii;
c) Iucrarea se va executa fără afectarea arborelui în abniament din vecinătatea traseului

Iucrării.

3, În urma analizei documentaţiei depuse i a aspecteior constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditfl:r

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) In timpu) executăńi Iucrări aveţi obHgatia respectării distanţei minime de lm—1.5m între
conductă şi axul fiecărui arbore situat in vecinătatea traseului Iucrărh, conform
prevederilor SR 8591/1997 ReţeIe edilitare subterane. Condiţü de amplasare.

c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se va executa manua) sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţülor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va Iua măsuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale in jurul
trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din
dotare.

d) In cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

e) În cazul in care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia flnalizarea Iucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în vecinătatea traseului Iucrării, veţi avea
obligaţia inlocuirfl exemplarului uscat şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii

Nr. 1780457111391 I
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DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mańana POPA

!ntocmŕt:
oxaPARA SCA

Red:RR.i3ex.-1 5.11.2019 - prezeniul aviz a fost postat pe site-uI PMB
• pe data de

produse prín prăbuşirea acestuia.
f) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 2412007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi

completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze

suprafeţeie spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,

alveole, etc.)
g) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,

prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul administratoruíut domeniutui public în

care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa

nr.3 Ia HCGMB nr 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,

autorizarea, coordonarea í execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare si

stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti.
h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fĎ sancţionată conform

art. 4, Iit, b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
i) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării si

pentru respectarea condiţiilor din aviz.

j) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

r
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

19, NOV 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL — soíicită ridicarea exempIarului de Ia registratura PMB

Spre şthnţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Nr. 17804521113921

r-

Referitor Ia cererea dvs. inregistrată Ia RM.B. cu nr. 1780452/08.10.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 11392/09.102019, prin care solicitaţi avizu( de specialitate privind executarea Iucrării:
‚Bransament de gaze naturale pentru imobiiul din str. Demnităţii nr. ‚ sector 1", conform
C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:

In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 14.11.2019 a traseului Iucrării conform
informaţhlor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de Sm:
b) Iucrarea se execută din conducta existentă În carosabilul str. Demnităţii, perpendicular,

până Ia Iimita din partea dreaptă a proprietăţii;
c) pe traseul Iucrării i in vecinătate traseului Iucrării nu există spaţii verzi ş arbori/arbuti

plantaţi.
3, În urma analizei documentaţiei depuse ş a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de resDectarea următoarelor ccndith:

a) În situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicităňi revizuirH avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anuiui calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2016 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea ş execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare ş
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.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritońul Municipiului Bucureşti.

d) In baza acestui aviz nu se execută Iucrăń de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de vaiabilitate 1 an de Ia data emiterü.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Maflana p

!ntocmŕl:
OPARASCA

Red:RRJ3ex.-I5.I 1.2019 -fçenIuI aviz 3f0st pastat pe site-uI PMB
pe data de

/Jĺś,
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. l7OS6T4I767;l765676il20041....a.2.li.ąQv 2'T3 —

Către BEP LIGHT ENERGY — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB
Strada Tarlaua nr 5, parcela 149, sat Snagov, comuna Ghermănet judeţuĺ Ilfov

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor
Strada Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1, Bucureti

Primăria Sector 4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii
Spaţii Verzi
Bulevardul Metaĺurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4, Bucuretiâ

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia Primăria Municipiului BucureiF cu nr.
1705674105.02.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 767/06.02.2019, completată cu documentaţia
înregistrată Ia Primăria Municipiului Bucureti cu nr. 1785676123.10.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr. 12004124.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrărfl
‚.Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe bulevardul Mărăęe$i nr. 125, sector

9, conform Certificat de Urbanism nr i 122.Oi.2019, vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. /22.01.2019 i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) plan de coordonare reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor i de Primăria Sector 4 - Direcţia

Gospodărire Locală;
2. Urmare verificării pe teren din data de 18.11.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 22Dm, din punctul de mcordare T 10127
Iocalizat in strada Radu Vodă, pe partea cu numere potaIe impare, cu subtraversarea
străzii, apoi prin trotuar, pe partea cu numere potaIe pare, continuând prin trotuarul
bulevardul Mărăeti cu numere potaIe impare, până Ia imobilul cu nr. 125.

b) in vecinătatea Iucrării există arbori în alveole stradale, în trotuarul numerelor impare
aI bulevardului Mărăsesti, trotuar ce are o Iăţime de aproximativ 3m i alveolele au
o Iăţime de aproximativ lm.

3. In urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea urmăioarelor conditii:

a) In situaţia în care apar moditicări ale proiectului, ulterior emiterH prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirfl avizului inainle de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) In timpul executărü Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lm intre cablul
electric i axul Hecărui arbore situat in vecinătatea traseului Iucrării, conform prevederilor
SR 8591/1997 Reţele edihtare subterane. Condif ii de ampĺasare.

Bd. Regra Elsabeta nr 47, cod poşIalOSOQl3, sector 5, Bucureşti. Romăa
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c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrărfl, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţfllor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va Iua măsuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare.

d) În cazul in care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunżeţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

e) In cazul in care in urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea lucrărilor) se
constatä uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi in vecinătatea traseului lucrării, veţi avea
obligaţia inlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorü eventualelor prejudicii
produse prin prăbuşirea acestora.

f) La finalizarea Iucrărilor aveţi obligatia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).

g) Conform prevederilor art 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, persoanele flzice si juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţfllor verzi. AstfeI este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande,
pastile, alveole, etc.)

h) In cazul execuţiei proiectului tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifică condiţflle de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucurestľ.

i) Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

j) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrărfl, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării i
pentru respectarea condiţfllor din aviz.

k) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
1) Prezentul aviz este valabil numai insoţit de avizul Ministerului Culturii ş Identităţii

Naţionale.
m) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

a
SRE%ĂkEXECUTIVĐ
((s Simg»flana POPA

•‚\g4 \1

Întocmit
Exp. Aíexandru Anca

20. NOV. 2']1

Red:c.I.i6ex-19112019
prezentul aviz a fost poslat pe site-uI PMB
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către: sc ELECTROCONS PROIECT SRL— solicită riđicarea exemplarului de Ia
registratura PMB
Strada Poieniţei nr 9, ora Pantelimon, judeţui Ilfov

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor
Strada Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1, Bucureti

Primăria Sector 5 — Direcţia Generală Operaţiuni - Serviciul Administrare Spaţii Verzi

şi Parcuri
Sirada Fabrica de Chibrituri nr. g-i 1, sector 5, Bucuresti

Nr. 1781676I11491I..4LNÜ.V.7y9

Referitor la cererea dvs. înregistrată Ia Primăria Municipiului Bucuresti cu nr

1781676ĺ10.10.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 11491/11.10.2019, prin care solicitaţi

avizul de specialitate privind executarea Iucrării Racordare Ia reţeaua electrică de

distribuţie a imobilului din bđ. Piptănari nr. 63, sector 511 conform Certificat de
Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului
Bucureti, vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) memoriul justificativ;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia

Mediului Bucureşti;
d) plan de coordonare reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor i Administraţia Domeniului Public

sector 5.
2. Urmare verificării pe teren din data de 18.11.2019 a traseului lucrării conform

informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:
a) Iucrarea constă în extinderea reţelei electrice din CD 1541 existent în trotuarul

aferent numerelor impare aI străzii Suhaia, continuă prin trotuarul numerelor impare a
bulevardului Pieptănari, subtraversează strada IIie Gripescu, continuă prin trotuarul
numerelor impare aI bulevardului Pieptănari, până Ia Iimita de proprietare a imobilului ce
va fi alimentat, pe o lungime de 72m pe domeniul public din totalul de 83m;

b) in vecinătatea Iucrării există arbori în aleveole stradale, în trotuarul numerelor
impare aI bulevardului Pieptănari, trotuar ce are o Iăţime de aproximativ 2m i alveola are

o Iăţime de aproximativ 30-5Ocm.
3. b urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

Bd. Regna Elabeta rr 47, cod poşWl 050013. sector 5, Bucureşli, Rn%

T&: 021.30555.00
htlpINAvw. pmb.m



a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz,
aveţi obligaţia solicitării revizuirfl avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

b) In timpul executărü lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1 m între
cablul electric i axul fiecărui arbore situat in vecinătatea traseului Iucrării,
conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subierane. Condiţii de
amplasare.

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului iucrării, săpătura se va executa manual
sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care sä nu distrugă sistemul
radicular aI materialului dendrologic. ln timpul Iucrărilor constructorul va Iua măsuri
de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor
materiale in jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

d) în cazul în çare este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

e) Tn cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea iucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului Iucrării,
veţi avea obligaţia înlocuirü exemplarelor uscate şi suportarea contravalorU
eventualelor prejudicb produse prin prăbuşirea acestora.

f) La flnalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv piantare iarbă/gazon).

g) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificărite
şi completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande,
pastile, alveoie, etc.)

h) Tn cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului
domeniului public în care se specifică condiţflle de lucru pe timp friguros, conform
celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea
“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea si execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare si stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti'.

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

j) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrărü, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării
i pentru respectarea condiţiilor din aviz.

k) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material
dend rologic.

1) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRĘÇ5DRCĘgkJTIV,
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1r ‘.4:' PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către: SC AVI PROD SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB
Strada Ghiocei nr. 11, sector 2, Bucuresti

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector 2
Şoseaua Electronicü nr. 44, sector 2, Bucuresti

Nr. 11U1751!I1 1526!! JYJJV.2J4.

Referitor Ia cererea dvs. freg1rată ia Primăria Municipiului Bucuresti cu nr.
1781757/11.10.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 11526/14.10.2019, prin care solicitaţi
emiterea avizul de specialitate privind executarea Iucrării „Branament de gaze
naturale pentru imobilul din strada Ropotului nr. 153, sector 2", conform Certificat
de Urbanism nr. ‚ emis de Primăria Sector 2, vă
comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) memoriul tehnic emis de SC AVI PROD GRUP SRL;
c) cíasarea NotificărU nr, emisă de Agenţia pentru Protecţía

Mediului Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare (pentru alimentare

cu apă i canalizare, alimentare cu energie electrică, iluminat public, telefonie).
2. Urmare verificării pe teren din data de 18.11.2019 a traseului Iucrării conform
inĺormatiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

- Iucrarea se va executa subteran i va avea o lungime de 5m, din conducta existentă în
carosabilul străzii Ropotului, pe partea cu nr. postale pare, perpendicular pe imobilul nr.
153, la distanţa de 6m faţă de Iimita de proprietate din stânga (imobilul nr. 155);
- în proximitatea lucrării există un arbore, în aliniament stradal (în alevolă).

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) In situaţia in care apar modifcăň ale proiectului, ulterior emiterü prezentu)ui aviz,
aveţi obligaţia solicitărfl revizuirii avizului inainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) In timpul executării Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1,5m
între branament i axul arborelui menţionat, situat în vecinătatea traseului Iucrării,
conform prevederilor SR 8591/1997 Reiteĺe edilitare subterane, Condiţii de ampiasare.

c) In dreptul arborelui din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se va executa
manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă
sistemul radicular al materialului dendrologic, In timpul lucrărilor constructoru? va lua
măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau

Bd Regîia Dsabela rr 47. cai poştaJOSCOl3, sec$a5. Boajreşli. Ran&,
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altor materiale in jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor acestuia prin
manevrarea utilajelor din dotare.

d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al mateńalului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

e) ĺn cazul in care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea
obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prăbuşirea acestuia

OConform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţülor verzi din intra vflanui IocalitôLilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, persoanele fizice si juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţeie spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande,
pastile, alveole, etc.)

g) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului
domeniului public în care se specifîcă condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor
specificate în Anexa nr.3 ia HCGMB nr. 220/19.042018 privind aprobarea “Normeior
pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia lucrărilor de infrastructură
(tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiuiui Bucureti".

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
conform art. 4, lit, b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

i) Beneficiarui, respectiv executantui iucrărfl, sunt răspunzători pentru execuţia iucrării
i pentru respectarea condiţiilor din aviz.

j) ĺn baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material
d end rologic.

k) Prezentulaviz are termen devalabilitate 1 an de la data emiterH.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către: BEP LIGHT ENERGY
(os. Ghermănesti nr 1 IB, set Ghermănesti, comuna Snagov, jud. Ilfov,)

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1

Nr. 1789109/12447 LZ NOV 2fl

Referitor Ia cererea dvs. inregistratăla P.M.B. cu nr. 1789109/04.11.2019 şi ia Direcţia de
Mediu cu nr. 12447/05.11.2019, prin care sohcitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrărü
„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe bd. Timioara nr. 103P, sector 6,
Bucure$i", conform C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:

1, În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i pianuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) ciasarea Notiflcărh nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) plan de coordonare reţeie edilitare;
e) avizele/acordurile individuale aie deţinătorilor de reţele edilitare;
f) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucuresti

2. Urmare verif,cării pe teren din data de 18.11.2019 a traseului Iucrării conform
informaţüior din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, prin extinderea reţelei electrice prin pozarea subterană a
unui cabiu electric de mt, pe un traseu ce pleacă din Staţia Electrică Militari, străbate
terenul dintre staţia electrică i str. Liniei, subtraversează Iinia CF, apoi va continua prin
Str. Liniei-pozat subteran în carosabilul acesteia. Traseul cabluiui electric va continua apoi
prin trotuarul nr. impare din str. Vaiea Cascadelor până Ia intersecţia cu bd. Îimioara, va
subtraversa bd. Timioara Ia intersecţia cu str. Valea Cascadelor, apoi va continua pe
drumul de acces dintre imobilul cu iE215031 i imobilul cu IE 201738, apoi continuă pe
terenul dintre imobiiul cu IE 201738 i imobilul aiimentat, până Ia proprietatea acestuia. De
ia bd. Timioara până Ia imobilul alimentat, traseul Iucrărü se execută pe un teren aI cărui
regim juridic nu este confirmat. Cabiul electric nou proiectat se va poza în anţ deschis Ia
adâncimea de 0,9m, iar subtraversările se vor executa prin foraj orizontal dirijat.

b) In trotuarul nr. impare din Str. Valea Cascadelor, în dreptul imobilului cu nr. 21, există
plantat in alveoiă un arbore cu diamentru lOcm i inălţime de aprox. 3m. La ieirea din
Staţia Electrică Militari s-a constatat pe o parte i de alta a carosabilului din str. Liniei arbori
răsăriţi spontan din specüle UIm i FaIs Oţetar.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABiL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterü prezentuiui aviz, aveţi
obhgaţia solicitărH revizuirü avizului înainte de începerea execuţiei iucrărilor.

b) În timpui executărü Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lm între cablul
electric i axui fiecărui arbore situat in vecinătatea traseului Iucrării, conform prevederilor
SR 8591/1997 Reţele ediĺitare subterane. Condŕţä de amplasare.
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c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrărfl, săpătura se va executa manual sau
utilizănd o tehnologie adaptată condiţfllor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va Iua măsuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare.

d) ln cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo neíavorabile.

e) In cazul in care în urma verificärilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea Iucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi in vecinătatea traseului Iucrărfl, veţi avea
obligaţia inlocuirb exemplarelor uscate şi supodarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prăbuşirea acestora

f) La finalizarea lucrăritor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).

g) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republícată, cu modificările şi
completările ulterioare, persoanele fizice si juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţeĺe spatfllor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

h) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifică condiţflle de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti".

i) Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată coníorm
art. 4, 11Ł b din Anexa 1 Ia H.C.G.MB. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţfllor
verzi de pe teritoriui Municipiului Bucureşti.

j) Beneňciarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrărü i
pentru respectarea condiţülor din aviz.

k) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
1) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emitedi.

DIRECTOR—SÉECUTIV,
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

?i NOV 2fl

Către: BEP LIGHT ENERGY — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB
oseaua Ghermăneti nr. 118, sat Ghermănesli, comuna Snagov, judeţul Ilfov

Spre ştiinţă: Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6
Intrarea Lt Av. Caranda Gheorghe nr 9, sector 6, Bucuresti

Nr. 17896031124931

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia Primăria Municipiului Bucuresti cu nr.
1789603/05.11.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 12493/0611 2019, prin care solicitaţi
avizul de specialitate privind executarea Iucrării „Racordare Ia RED a imobilului Iocuinţe
colective situat în strada Drumul Valea Cricovului nr. 137, sector 6", conform certificatul
de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureti, vă
comunicăm următoarele:

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) c.u. nr. i plan anexat, vizat spre neschímbare;
b) memoriul tehnic justificativ;
c) clasarea Notiflcării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia

Mediului Bucureşti;
d) plan de coordonare reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană

Sector 6;
2. Urmare veriticării pe teren din data de 18.11.2019 a traseului Iucrării conform
informaţfllor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de aproximativ 500m i consta in
extinderea reţelei electrice din PT 1383 existent pe terenul imobilul cu IE 233242 i
continuă prin carosabilul i trotuarul numerelor pare aI Drumului Valea Largă, trotuarul
numerelor impare aI Drumului Valea Cricovului i prin incinta imobilului ce va fi alimentat,
până Ia noua CS amplasată pe proprietate.

b) s-a constatat existenţa vegetaţiei spontane în proximitatea Iucrării.
3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de resrectarea următoarelor conditii:

a) Tn situaţia in care apar modifîcări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz,
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

b) În timpul executării Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lm intre
cablul electric ş axul fiecărui arbore cu O mai mare de 5 cm, Iocalizat fie în
vegetaţia spontană fie în jurul imobilelor situate în vecinătatea traseului Iucrărfl,
dacă este cazul, conform prevederilor SR 8591/1997 Re(ele edilítare subterane.
Condiţii de amplasare.
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c) În dreptul arbuştilor cu O mai mare de 5 cm, Iocalizaţi fie in vĘëtaţiaéjontană fie
in jurul imobilelor din vecinătatea traseului IucrărU, săpătura se va executa manual
sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul
radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri
de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor
materiale în jurul twnchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea Iucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului IucrărH,
veţi avea obligaţia inlocuirfl exempiarelor uscate şi supodarea contravalońi
eventualelor prejudicfl produse prin prăbuşirea acestora.

f) La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).

g) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocafltăţilor, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţfllor verzi. AstfeI este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande,
pastile, alveole, etc.)

h) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului
calendaństic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului
dcmeniului public în care se specifică condiţiite de Iucru pe timp friguros, confcrm
celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea
“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuretľ'.

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
conform art. 4, lit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 30412009, privind Normele de
protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

j) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrăńi, sunt răspunzătod pentru execuUa Iucrărň
i pentru respectarea condiţiilor din aviz.

k) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material
dend rologic.

1) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterfl.
m) Prezentul aviz aste valabil doar în condiţhle în care Primăria Municipiului Bucureti

prin Direcţia Patrimoniu confirmă regimul juridic aI terenului, dintre punctul de
racordare Ia reţeaua de electricitate Iocalizat pe Drumul Valea Largă ş imobilul din
Drumul Valea Cricovului nr. 137, prin care se execută Iucrarea, ca făcând parte din
domeniu public aI municipiului Bucureti. În cazul în care terenul menţionat este
proprietate privată, avizul îi pierde valabilitatea deoarece Direcţia de Mediu nu
emite avize pentru reţele tehnico-edilitare pe proprietăţi private ale persoanelor
fizice i/sau juridice.

DIRECTOR CUTIV,
Simon tawa ‘9 A
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

2 L iU'1.

Către: SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL
Aleea Marius Emanofl Buteică nr. 18-20, sector 3

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1

DJRECTOR EXECUTJV
Simona-Marianą

ţ. !ntocmit:
ExpaPASCA

Red:P.R./3ex.-15.11 .2 ezenlul tat pe site-uI PMB -

htlp:]N'Łpmb.ro/nstítutiÍ$I%i&direcflV . ajtiediu/avze_arboii_in_consuItareIavízearbori_in_consultare.php pe data de
/4 q fl

IeiiI

Nr. 17804341113951

Referitor Ia cer înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1780434/08.10.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 11395/09.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Jucrării:
„Extinderea a patru bransamente de apă ęi realizarea unui racord de canalizare pentru
imobilul situat pe os. Fabrica de Glucoză nr. ‚ sector 2", conform C.U.
nr. - ‚ vă comunicăm următoarele:
1. In baza informaţiilor din documentatia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notifîcării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor.

2. Urmare verificării pe teren din data de 14.11.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 35,5m bransament 1 + 45m bransament
2 + 50m bransament 3 ÷ 50m bransament 4 + 40m racord;

b) Iucrarea se execută din conductele existente în carosabilul os. Fabrica de Glucoză,
perpendicular, până Ia Iimita de proprietate;

c) pe traseul Iucrării si în vecinătate traseului Iucrării nu există spaţii verzi i arbori/arbuti
plantaţi.

3. In urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor condidi:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirü avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărflor.

b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratowlui domeniului public în
care se specifică condiţble de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autohzarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureęti".

c) Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) În baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterfl.

Rd Renina Elisnbeta nr 47. cod üesIaI 050013. sedor5. BUCUreSIj. România
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 17804541113971 2 2. NDV. 2)19

Către : SC AVI PROD GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura PMR

Spre ştünţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligraflei nr. 4, sector 1

c

c
(

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Marîana

Întocmit:
oARASCA

Zý
Red:P.R.i3ex.-15.11 .2 - pr&ëflşjrĘőíz ajost postat pe site-ul PMB

pe daia de 149
‘1

IaiU

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B, cu nr 1780454/08.iQ.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 11397/09.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării:
»Branament de gaze naturale pentru imobilul din str. Maior Alexandru Câmpeanu nr.
sector 1", conform C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:
1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U, nr i planuri anexe;
b) Memoriuiui tehnic;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime
b) Iucrarea se execută din conducta existentă în carosabilul str. Maior Alexandru Câmpeanu,

perpendicular, până la Iimita din partea stângă a proprietăţii;
c) pe traseul Iucrărb i în vecinătate traseului Iucrărü nu există spaţii verzi i arbori/arbuti

plantaţi.

14.11.2019 a traseului Iucrării conform
constatat următoarele:
de 9m;

3. În urma analizei documentaţiei depuse ş a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditü:

a) In situaţia în care apar modiřicări ale proiectului, uiterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţflle de Iucru pe timp friguros, conform celor specif]cate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 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.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţHlor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterü.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

72. řipv ?1'3
Nr. 17810521114351

Către : SC BEF LIGHT ENERGV SRL — soIicită ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB

Spre şWnţă:
• Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1
• PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public

Intrarea Odobesti nr 5-7, sector 3

Referitor ia cererea dvs. inregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1781052i09.1O.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 11435110.1O.2019, prin care soiicitaţi avízul de specialitate privind executarea Iucrării:
‚Aiimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Troscotului nr. ‚ sector 3",
conform C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:

In baza informaţiiior din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U nr i planuri anexe;
b) Memoriuiui tehnic;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) PIan de coordonare reţele edilitare;
e) AvizeleÍacorduriie individuale ale deţinătohlor de reţele edilitare;
f) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor;
g) aviz de traseu emis de Primăria sectorului 3.

2. Urmare verificării pe teren din data de 14.11.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 140m;
b) Iucrarea se execută din PT 823 existent in trotuarul nr pare aI Căii Vitan, apoi prin trotuarul

nr. pare aI str. Niţă Elinescu, continuă prin trotuawi nr. impare aJ str. tiruIui,
subtraversează str. Stirului, prin trotuawl nr impare aI str Troscotului, până ia aproximativ
2,5m faţă de hmita din partea stângă a proprietăţii;

c) pe traseul Iucrării i in vecinătate traseului iucrării nu există spaţii verzi i arboń/arbuti
plantaţi.

3. in urma anahzei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
CondiUonat de respectarea următoarelor conditH:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obiigaţia solicitării revizuihi avizului inainte de inceperea execuţiei Iucrăńlor

b) În cazui execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabfl numai insoţit de acordul administratorului domeniului pubhc in
care se specifică condiţhle de Iucru pe timp fdguros, conform celor specificate in Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220119.04.2018 privind aprobarea Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradaie) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

c) Nerespectarea ceior menţionate în prezentui aviz de specialitate va fi sancţionată conform

Bd. Regna Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sedor5, Bucureş. Románia I I



! art 4, 11Ł b din Anexa 1 ia H.C.&M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
d) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

L_ e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiteńi.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona ana POPA

!ntocmit:
.%xanARAsCA

19 NOV 1)i

Red:P.RJ4ex.-15.l 1.2019 - prezentul aviz a fost poslat pe site-uI PMB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

L L IUV 2913

Cätre SC GINICON SRL
(Str. Modesiiei nr. 62, sector 1)

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. EIectrunicii nr. 44, secior 2

Nr. 1781418/11489

Referitor Ia cererea dvs. inregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1781418/1Q.1O.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 11489/11.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrărfl:
„Branament de gaze naturale pentru imobilul situat in strada Dobrota nr.8, sector 2,
Bucure$i", conform C.U. nr. vă comunicăm următoarele:

1. În baza infonnaţiilor din documentatia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr i planuri anexe;
b) Memohului tehnic;
c) Clasarea Notificărfl nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) avizul favorabil emis de ADP sector 2;

2. Urmare verificării pe teren din data de 13.11.2019 a traseului Iucrării conform
informaţülor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 9m, pomind din conducta existentă in
carosabilul din strada Dobrota, străbătând carosabHul i trotuarul nr, pare până Ia aprox.
0,5m faţă de Iimita din stânga a proprietăţii situate Ia nr.8 pe str. Dobrota.

b) pe traseul Iucrării i in vecinătate traseului Iucrărfl nu există spaţii verzi sau arboriĺarbuti
plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor condith:

a) În situaţia in care apar mod Wicăń ale proiectului, ulterior emiterh prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitărb revizuirii avizului inainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

b) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaństic,
prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul administratorului domeniului public in
care se specitîcă condiţflle de Iucw pe timp íriguros, conform celor specificate in Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220119.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,

autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti'.

Bd. Regi,a aabeta nr 47, cod poştaIOSCOl3, sedor5, Bucureşti, Rom%a
TeI: 0213055500
hup:Ihwn,,pmbso
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c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art 4 Iit, b din Anexa 1 Ia H.CG.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) În baza acestui aviz nu se execută IucrÄri de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterfl.



PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direąia de Mediu

Nr. 1782955111649 I L NÜV 2);;

Către SC APA NOVA SA -prin d-na
Str. Tunari nr. 60 A, clădirea tefan ceJ Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafleŕ nr. 4, sector 1

Referitor la cererea dvs. înregistrată Ia RM.B. cu nr. 17829551151O.2019 şi la Direcţia de
Mediu cu nr. 11649116.1O.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrărü
„Branşament de apă şi racord de canal pentru imobilul situat pe str. Stoica Ludescu nr.
sector 1", conform C.U. nr. vă comunicăm următoarele:

1. In baza infonnaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) memoriui tehnic;
c) clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 14.11.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime da Bm branşament + 6m racord;
b) Iucrarea se va executa din conductele existente în carosabilul str Stoica Ludescu,

perpendicular, până Ia aproximativ lm şi 25m faţă de Iimita din partea dreaptă a
proprietăţii;

c) Iucrarea se va executa fără afectarea arborelui existent în vecinătatea traseului Iucrării.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
abligaţia solicităńi revizuihi avizului înainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

b) In timpul executăńi Iucrăd aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lm—1.5m între
conductă i axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului Iucrării, conform
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edŕlilare subterane. Condiţŕi de ampĺasare.

c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constwctorul va Iua măsuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul
trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din
dotare.

d) In cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

e) In cazul in care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea Iucrărilor) se

Bd. Regna Elisabeta nr. 47 cod paşlal 050013, sedor5, Ducureşd, România I l I I



constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în vecinătatea traseului Iucrării, veţi avea

obligaţia îniocuirii exemplawlui uscat şi suportarea contravalorh eventualelor prejudicii

produse prin prăbuşirea acestuia
f) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 2412007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanu? Iocalităţilor, republicată, cu modiflcările şi
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze

suprafeţele spaţiilor verzi. Astfet este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,

alveole, etc.)
g) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristíc,

prezentul avÍz este valabíl numai însoţit de acordul adminístratoru(ui domeniului public în
care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr3 Ia HCGMB nr. 220/19.042018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edifltare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti".

h) Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţhlor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

1) Beneficiawl, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării i
pentru respectarea condiţiilor din aviz.

j) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

Întocmit
Exp. Roxana PARASCA

19, NUV. 2)3

Red:P.Ri3ex.-18.ll .2019- prezentul avz a fost postat pe site-ul PMB
hHpJ/wvňv pmb roilnstjtutlilpnman&dlrectiild,rectia_mediwav,ze_arbon_,n_consuItareiavizearbon n consullare php pe dala de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

21N0V. 1fl

Către : SC AMETECH SYSTEMS SRL — prin dL — solicită ridicarea exemplarului
de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locaiă - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii
Spaţii Verzi - B-dul Met&urgiei nr 12-18, Grand Arena, et. 1, seclor 4

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B, cu nr 1783811/17.10.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr 11782/18.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrărh:
„Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe str, Grigore Marin nr.

proprietăţi particuiare, sector 4", conform C.U. nr. ‚ vă
comunicăm următoarele:
1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificărü nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Pian de coordonare reţele edilitare;
e) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
fl aviz de traseu emis de DGL sector 4.

2. Urmare verificării pe teren din data de 14.11.2019 a traseului iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o iungime de 338m;
b) Iucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str Grigore Marin, prin drumul

de acces, până în dreptul blocului C6, branşând biocurile C1, C2, C3, C4, C5, C6.
c) în vecinătate traseului Iucrărü există spaţii verzi cu arbuti plantaţi.

3, În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor condiUi:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia saiicitărü revizuirü avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).

c) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţülor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările şi
completăriie ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

d) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este va(abiI numai insoţit de acordul administratorului domeniutui public în
care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr.3 ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure$ľ'.

e) Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform

Nr. 1783811 /117821

Bd. Regina EEsabela nr 47. cod pcştal 050013, sedors, Bucureşli, România iaii



art. 4, lit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritońul Municipiukii BucureştĹ

fl In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defńşare sau toaletare material dendrologic.

g) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-MarianaPOPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

19.

Red:P.RJ3ex.-15.1 1.2019 - prezentul avk a fost posta[ pe site-uI PMB
pe data de

Bd. RegLna Elisabeta nr 47. d poştal 050013. sedor 5, Bucureşu. România ia )1



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

ŹĹNUV Z'JĄ

Către : SC GENERAL MPM IMPEX SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura
PMB

Spre ştiinţă: Administraţia străziior - Str Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1

DIRECTOR EXtTI@'
S,mona-MananP d

z J1 Întocmit
ĺ _xpuje PARASÇA

‘7 * í4Ł /ý,
Red:P.R.I3ex.-18.1 1.2019 rez aviz a ĺost postat pe site-uI PMB “Oý

pe đata de

ue

Nr. 17851371119701

Referitor ia cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1785137/22.10.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 11970/23.10.2019, prin care sohcitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării:
Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe str. Vaslui nr. ‚ sector
5", conform C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:
1. În baza informaţiiior din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U, nr i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) avizde traseu emis de Administraţia Străziior.

2. Urmare verďicării pe teren din data de 06.11.2019 a traseului
informaţiiior din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 28m;
b) Iucrarea se va executa din conducta existentă în dreptul imobilului cu nr. 48 din str. Vaslui,

prin carosabilui str. Vaslui, pe partea nr. pare, până in dreptul imobiiului cu nr. 54 din
str. Vaslui pe care îI va branşa;

c) pe traseul Iucrării i în vecinătate traseului Iucrărfl nu există spaţii verzi i arbori/arbuti
plantaţi.

Iucrării conform

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectetor constate pe teren se emite
AVIZ FAVORABIL

Conditionat de respectarea următoarelor condiHi:

a) În situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterfl prezentului aviz, aveţi
obligaţia sohcitărh revizuirii avizuiui înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentui aviz este valabil numai insoţit de acordul administratoruiui domeniului public în
care se specifică condiţäle de iucru pe timp friguros, conform celor speciflcate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 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 in prezentul aviz de specialitate va f] sancţionată conform
ań. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Frezentul aył4tmen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

Bd, Reaina Disabeta nr 47. d wsIaI 050013. sedorb. BuajresU. Románia
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I I PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către: E-Distribuţie Muntenia SA
(solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB)

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dui Poligrafiei nr. 4, sector 1

Nr. 1788576/12384 22. NOV. 2)1

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1788576101.11.2019 şi la Direcţia de
Mediu cu nr. 12384/04.11.2019, prin care solicitaţi avizui de specialitate privind executarea iucrării:
„Bransament electric pentru imobilui situat în strada Frumoasă nr. 20, sector 1, Bucuresti",
conform C.U. nr. din comunicăm următoareie:

1. În baza informatiiior din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. din i planuri anexe;
b) Memohului tehnic;
c) Clasarea Notificărb nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acorduriie individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1;

2. Urmare verificării pe teren din data de 08.10.2019 a traseuiui iucrării conform
informaţflior din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, printr-un branament electric situat între T3899 i T4509,
traseul străbătând trotuarul numereior pare aI str. Frumoasa, până în dreptul imobilului
situat Ia nr. 20.

b) pe traseul Iucrării si în vecinătate traseului Iucrării nu există spaţii verzi sau arbohIarbuti
plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de resnectarea următoarelor conditü:

a) În situaţia in care apar modiFicări ale proiectuiui, ulterior emiterű prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitărü revizuirii avizului inainte de inceperea execuţiei Iucrăritor.

b) Conform prevederilor art. 5, iit. h, din Legea nr. 2412007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările şi
completările uiterioare, persoanele Fizice ş juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţeie spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

c) In cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anuiui caiendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifică condiţflle de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normeior pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrăriior de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe tehtoriul Municipiuiui Bucuretľ'.

d) Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor

Bd. Regna Ekabota nr 47, cod poşial 050013, sed&5, Bucumşli. Rom&,ia
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DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mar na POPA

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
e) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
f) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturfl i Identităţfl

Naţionale.
g) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterfl.

!ntocmit:
Exp. Anca Alexandru

ĺ

i a NÜ!Ë
Red:AA/5ex-1511.2019 - prezentul aviz a fost poslat pe site-uI PMB

• pe data de

Bd. Regiia EIabeta nr. 47, cod poştal 050013. sector 5, Bucu.flti, Ri,%a
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către SC BEP LIGHT ENERGY SRL — solicită rîdicarea exemplaruiui de Ia registratura PMB
Spre ştiinţă: Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6

Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6

1. ln baza informaţiiior din documentaţia depůiă de dvs., rcspectiv:
a) C.U, nr i pianuri anexe;
b) Memoriuluj tehnic;
c) Ciasarea Notifĺcării nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Plan de coordonare reţeie edilitare;
e) Avizeie/acordurile individuale aie deţinătorilor de reţeie edilitare;
fl aviz emis de ADPDU sector 6.

-

DIRECTOR EXECVJ$-»
Simona-Maflana R#PA S 2

!ntocmit:rr/ Baxpna
/ OI

Ređ:P.RJ3ex.-I8.I l .2019 Qiz a fo4ostat pe site-uI PMB ‘— Tţ- 7$?
pe data de

Nr. 1789600/12492 I L L NUV. LJN

Referitor a cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 178960Ó/Ď5.11.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 12492/06.11.2019, prin care solicitaţi avizul de speciaHtate privind executarea Iucrării:
»Aiimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Bădeti nr. ‚ sector 6",
conform C.U. nr, ‚ vă cornunicăm următoarele:

2. Urmare verificării pe teren din data di4.11.2O19 a traseului iucrării conform
informaţiiior din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 123m;
b) Iucrarea se va executa din CD aferentă PT 3169, existentă în dreptul imobiiului cu nr 22

din str. Bădeęti, prin troturaul nr pare aI str. Băde$i, până Ia aproximativ 2,5m faţă de
Iimita din partea stângă a proprietăţii;

c) pe traseul iucrărü i în vecinătate traseului Iucrării nu există spaţii verzi i arbori/arbu$i
plantaţi

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite
AVIZ FAVQRABIL

Conditionat de respectarea următoareior conditii:
a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi

obligaţia solicităhi revizuirii avizului inainte de începerea execuţiei Iucrărilor.
b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,

prezentul aviz este valabii numai insoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate ?n Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea si execuţia iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

c) Nerespectarea ceior menţionate în prezentui aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art. 4, Iit, b din Anexa 1 ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiuui Bucureşti.

d) În baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterü.

Bd. Reoina Esabeta nr. 47. ctd rtstal 05001a seor5 Buaxes RrnnLq
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr.17810701114361 26.N0y20)9

Către SC GRID SITAL SRL - Str. SteIuiei nr. 11, sector 1

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuta nr 1, sector 1

DIRECTOR EXECUTI4
Sîmona-Marian

I EC%IA'\
D MEDIU J;!

0'

Red:P.RJ3ex.-20.1 1.2 - prezentul avtjfost postat pe site-uI PMB
httpiÁwnv.pmb.rolinstitul Ćftdirectia_medküavize_arbort_in_consultar&avize_arboń_in_consullare.php pe dala đe

4

o

r

Referitor Ia cererea dvs. inregistrată Ia PM.B. cu nr. 1781070/09.10.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 11436/10.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrărü:
„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Puţul Iui Crăciun nr. ‚ sector
1", conform C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:

In baza infonnaţiilor din documentava depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuh anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Admínistraţia Străzilor.

2. Urmare verificării pe teren din data de 18.11.2019 a traseului Iucrării conform
informaţülor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 5,5m;
b) Iucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Puţul Iui Crăciun,

perpendicular, până Ia aproximativ 0,5m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii;
c) pe traseul Iucrării i în vecinătate traseului Iucrării nu există spaţii verzi i arbori/arbuti

plantaţi.
3, In urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVQRABIL
CondiUonat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) În cazul execuţiei prokectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul administratowlui domeniului public în
care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrăńlor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti".

c) Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
ad. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţülor
verzi de pe teńtoriul Municipiului Bucureşti.

d) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defńşare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

Întocmit:
na PARASCAox.,,.

Bd. Revina Elişabeta nr. 47, wd postal 050013, sector 5. BucuresU. Rina



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către : SC GRID SITAL SRL - Sir Steiuţei nr 11, seclor 1

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. 8ectronicii nr. 44, sector 2

o

DIRECTOR E
Simona-Ma

!ntocmit:
ĘnaPARASCA

Ređ:RR.I3ex.-2O.1Y2O1lbTaviz a fost postat pe site-uI PMB
pe data de

__

4II%iJH

Nr. 1781073 I 11437 I 2& NOV 2019

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B cu nr 1781073/09.10.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 11437/1010.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării:
Branament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Geamandurii nr. ‚ sector
2", conform C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:
1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C,U, nr i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificărfl nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) avizul favorabil emis de ADP sector 2.

2. Urmare verificării pe teren din data đe 18.11.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 3,5m;
b) Iucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Geamandurii,

perpendicular, până Ia aproximativ 3m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii;
c) pe traseul Iucrării i in vecinătate traseuĺui Iucrării nu există spaţii verzi i arbori/arbuti

plantaţi.
3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea urmâtoarelor conditü:

a) În situaţia în care apar modificărĺ ale proiectului, ulterior emiterH prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuihi avizului înainte de inceperea execuţiei Iucrădlor.

b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratowlui domeniului public în
care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teńtoriul Municipiului Bucuresti".

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialítate va fi sancţionată conform
art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) În baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterfl.

Bd, Regína E!ísab€ta nr. 47, cod poştal 050013, sedor 5, Bucureşt, Rcmânia
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 17808731114381
26. Woy îoip

Către SC RNB INS TAL CONSTRUCT SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia
registratura PMB

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1

Referitor ia cererea dvs. nregistrată Ia P.M.B, cu nr 1780873/09.10.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 11438/10.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării:
„Branament de gaze naturaie pentru imobilul situat pe str. Ţepe Vodă nr. 126, sector 2",
conforrn C.U. nr.16017,,T"116.07.2019, vă comunicăm următoarele:
1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. 16017,,T"/16.07.2019 i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. 17458/26.08.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

ucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătoriior de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor

2. Urmare verificării pe teren din đata de 18.11.2019 a traseuiui Iucrării conform
informaţblor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 9m;
b) Iucrarea se va executa din conducta existentă în carosabiiul str. Ţepe Vodă,

perpendicuiar, până Ia aproximativ 0,5m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţh;
c) pe traseul Iucrărh i în vecinătate traseului iucrării nu există spaţii verzi i arbori/arbuti

plantaţi.
3. In urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
CondiUonat de resQectarea următoareior conditfl:

a) În situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirfl avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor

b) In cazul execuţiei proiectuiui în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabfl numai insoţit de acordul administratorului domeniului pubbc în
care se specifică condiţflle de Iucru pe timp friguros, conform ceior specif]cate in Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea ş execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriui Municipiului Bucureti".

c) Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va f] sancţionată conform
art 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normeie de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaietare materiai dendrologic.
e) PrezentuLaiz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterü.

DIRECTOflĆS(ECUTíś4
S,mona

Întocmit:

hUpJlvň'ňvpml
aviz a fost postat pe site-uI PMB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

IIUŢ. LUIZ

Către : SC RNB INS TAL CONSTRUCT SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia
registratura PMB

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str Domnŕţa Ancuţa nr 1, sector 1

DIRECTOR
Simona-MarW' POPA

t\ !ntocmit:

Red:P.R.I3ex.-2O?pbezeefostpostat pe site-uI PMB

pe data de

la i iI

Nr. 17808701114391

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia RM.B. cu nr. 1780870/09.10.2019 şi ia Direcţia de
Mediu cu nr. 11439/10.10.2019, prin care sohcitaţi avizul de specialitate privind executarea iucrării:
„Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale i branęamente pe Intrarea imIeu nr.
sector 5", conform C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoareie:
1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U, nr i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificărü nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuaie ale deţinătorilor de reţele edihtare.

2. Urmare verificării pe teren din data de 18.11.2019 a traseului Iucrării conform
informaţhlor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 64m;
b) Iucrarea se va executa din conducta existentă în dreptul imobilului cu nr. 2 din Intrarea

imIeu (drum de pământ), prin drumul Intrărü imIeu, până în dreptul imobiiului branat,
unde are cap terminal;

c) pe traseul IucrărH i în vecinătate traseului Iucrărfl nu există spaţii verzi i arbori/arbuti
piantaţi.

3. In urma anaiizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABiL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia sobcitărH revizuirii avizului inainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului caiendaristic,
prezentul aviz este valabit numai însoţit de acordul administratorului domeniuiui public în
care se specifică condiţflle de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr 220/19.04.2018 privind aprobarea Normeior 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.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) În baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaietare material dendrologic.
e) Prezentul aviz este vaiabil numai însoţit de avizul Administraţiei Străzilor Bucureti.
fl Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterH.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 17606681114401 26.pJQv 2O1

Către : SC RNB INS TAL CONSTRUCT SRL — solicită ridicarea exemplaruluî de Ia
registratura PMB

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1780868/09.10.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 11440/10.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrărb
„Branament de gaze naturale pentru imobilul situat pe os. Pantelimon nr. ‚ sector 2",
conform C.U. nr. vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare.

2. Urmare verificării pe teren din data de 18.11.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 5m;
b) Iucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul aleii auto de acces între os.

Iancului i os. Pantelimon, perpendicular, până Ia aproximativ 6m faţă de Iimita din partea
stângă a proprietăţii.

c) Iucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente Ia Iimita de proprietate din
vecinătatea traseului Iucrării.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVQRABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditH:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului inainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) In timpul executării Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lm—1.5m între
conductă i axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului Iucrării, conform
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane, Condiţii de emplasare.

c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va Iua măsuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul
trunchiului arborilor şi rănirealruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare.

d) In cazul in care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

e) In cazul in care in urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea Iucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului Iucrării, veţi avea
obligaţia inlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicü
produse prin prăbuşirea acestora.
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f) La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea
proiectului.

g) Conform prevederilor art. 5, 11Ł h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

h) in cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentw avizarea,
autarizarea, coordonarea i execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti'.

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

j) Beneficiarul, respectiv executantul IucrărH, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării i
pentru respectarea condiţülor din aviz.

k) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
1) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de actul de reglementare emis de Agenţia pentru

Protecţia Mediului Bucureti i avizul Administraţiei Străzilor Bucureti. Prezentul aviz are
termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simon - na POPA

c

Întocmit:

ExPnarSCA

2lW1'! ŻÜ)3

Red:PR/3ex,-20.l 12019 - prezentul avtz a fost postat pe site-uI FMB
pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1780864111441 I L0}(ţJ[7Q

Către SC RNB INS TAL CONSTRUCT SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia
registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B, cu nr 1780864/09.10.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 11441/10.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării
Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale i branamente pe str. Cruovăţ nr.
sector 1", conform C.U. nr. vă comunicăm următoare)e:

1. ĺn baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i pianuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 18.11.2019 a traseului Iucrării conform
informaţHlor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 14m;
a) Iucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul din dreptul imobilului cu nr. 35

in str. Cruovăţ, prin carosabilul str. Cruovăţ, până in dreptul imobilului bransat, unde are
cap terminal;

b) Iucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Condhionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emitedi prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitărfl revizuirii avizului înainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

b) In timpul executăńi Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lm—1.5m între
conductă i axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului Iucrării, conform
prevedehlor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane, Condiţii de ampĺasare.

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului iucrării, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţfllor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va Iua măsuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare.

d) In cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
ăspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

e) In cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea Iucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi in vecinătatea traseului Iucrării, veţi avea
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obligaţia inlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventuaielor prejudicfl
produse prin prăbuşirea acestora.

V La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarbălgazon).

g) Conform prevederilor ad. 5, Iit. h, din Legea nr 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, persoanele Fizice si juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi, Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

h) În cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti".

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării i
pentru respectarea condiţiilor din aviz.

k) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
1) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Si na POPA

Întocmit
Exp.RoxanaPARASCA

22. NO 7019

Red:P.R.I3ex.-20.1I.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
pe dala đe
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tr1 t,! PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Meďu

r

c

Nr. 17811401114421 L NUV. ZO1

Către : SC Best Electroproiect S.R.L. - Str Justiţŕei nr 58-60, pader, ap. 4, sector 4
Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr 4, sector 1

DrnEcTo%tk&ŮŕJ)4,
Simona-4riaĄiťP3Wfiť

ĺł C-IĂś'W Întocmit:

vV7 7.]] ĘXP.RQaaŞRASCA
Red:P.RJ3ex. 1 019 re I aviz a fost postat pe site-uI PMB <.2
hHp:/Mvňv.pmb. it Wđirectiudirectia_mediuĺavize_artoń_in_consultareíavize_arborijn_consultare.php pe đata de

4-

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B, cu nr 1781140/0910.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 11442/10.10.2019, prin care sobcitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării:
„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Sfinţii Voievozi nr. ‚ sector 1",
conforrn C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:

In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) PIan de coordonare reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 18.11.2019 a traseului Iucrării conform
informaţflIor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 15m;
b) Iucrarea se va executa din cablul existent în trotuarul nr. impare aI str Sfinţh Voievozi,

imobilul cu nr 17, prin trotuarul nr. impare aI str. Sflnţii Voievozi, până Ia limita din partea
stângă a proprietăţii;

c) pe traseul Iucrării i în vecinătate traseului Iucrării nu există spaţii verzi ş arbori/arbuti
plantaţi.

3. In urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite
AVIZ FAVORABIL

Condiţionat de respectarea următoarelor conditii:
a) În situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterH prezentului aviz, aveţi

obligaţia solicitărfl revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.
b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,

prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea ‘Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea ş execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare ş
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuretľ'.

c) Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz este valabil numai insoţit de avizul Ministerului Culturii i Identităţii

Naţionale.
1) PrezenJjLavJz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

N9V 21)19

Către : SC Best Electroproiect S.R.L. - Str. Justiţiei nr. 58-60, parter, ap. 4, sector 4

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poiigrafiei nr 4, sector 1

Referitor Ia cererea dvs. inregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1781137/0910.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 11443/10.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrărh
„Bransament electric subteran în vederea alimentării cu energie eiectrică a imobilului din
Intrarea Străulesti nr. ‚ sector 1", conform C.U. nr. ‚ vă
comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 18.11.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 96m (pe domeniul pubhc lOm);
b) Iucrarea se va executa din PT4517 existent în Intrarea StrăuIeti pe parťea imobilelor cu nr.

impare, continuă prin Intrarea Străulesti, până Ia aproximativ lm faţă de Iimita din partea
dreaptă a proprietăţb;

c) Iucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente vecinătatea traseului Iucrării,
vegetaţie răsărită spontan.

d)
3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor condiUi:

a) Tn situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitărh revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) In timpul executărfl Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lm—1.5m între
cablul electric i axul Fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului Iucrărfl, conform
prevederilor SR 8591/1997 Reţ&e ediĺitare subterane. Condiţii de amplasare.

c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va Iua măsuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare.

d) In cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materialului đendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

e) In cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia Finalizarea Iucrărilor) se

I,aii[

Nr. 17811371114431
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reglementarea şi
cu modificările şi
să nu diminueze
(platbande, pastile,

Red:P.R.i3ex-20.11.2019 - prezentul aviz a fost poslat pe site-uI PMB
pe daia đe

constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrărH, veţi avea

obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorü eventualelor prejudicü

produse prin prăbuşirea acestora.
f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea

proiectuluk.
g) Conform prevederilor ad. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată,
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligatia
suprafeţele spaţfllor verzi, Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi
alveole, etc.)

h) ln cazul execuUei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică conditiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa

nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea ‘Normelor pentru avizarea,

autorizarea, coordonarea i execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti".

1) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art. 4, (1Ł b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.8. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

j) Beneficiarul, respectiv executantul
pentru respectarea condiţiilor din aviz.

k) ln baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
1) Frezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrărü i

!ntocmit:

oanaPAr
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 17811551114441
Z& Nav. 2']1

Către : SC AVJ PROD GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului deJa registratura PMB

Spre ştünţă: ADP Sector 1 - B-dui Poĺigrafiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia RM.B. cu nr. 1781155/09.10.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 11444/10.10.2019, prin care solicitaţi avizui de specialitate privind executarea Iucrărü
„Bransament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Redea nr. 3, sector 1", conform
C.U. nr.223I12TE1DD1RJ19808106.06.2019, vă comunicăm următoarele:

în baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. 223/12TEIDD/R/19808/06.06.2019 i planuri anexe;
b) memoriuI tehnic;
c) clasarea Notificării nr 15105/15.07.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deţinătoriIor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 18.11.2019 a traseului Iucrării conform
informaţhlor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarel&

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de lOm;
b) Iucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Redea, perpendicular,

până la aproximativ 5,5m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţü;
c) Iucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
CondiUonat de resQectarea următoarelor conditü:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterfl prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitărh revizuirfl avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) In timpul executării Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lm—1.Sm între
conductă i axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subternne. Condiţii de ampiesare.

c) ln dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrărü, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţUlor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va Iua măsuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare.

d) In cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de Ia finalizarea Iucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului Iucrării, veţi avea
obligaţia înlocuirH exemplarelor uscate şi suportarea contravaiorfl eventualeior prejudicii
produse prin prăbuşirea acestora.
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f) La finalizarea iucŕriior avéI obligaţia refacerii spaţiuiui verde afectat de reaüzarea
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).

g) Conform prevederilor art 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţülor verzi. Astfel este ínterzisă betonarea spaţüor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

h) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţHle de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/1904.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriut Municipiului Bucuretľ'.

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art. 4, lit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucuregi.

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrărń, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării i
pentru respectarea condiţiilor din avíz.

k) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
1) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:PRi3ex-2011.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
pe data de

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA
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I ţ1,. PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 176113411i4451 L NUV 2019

Către SC Best Electroproiect S.R.L. - Str Justiţiei nr 58-60, pader, ap. 4, sector 4

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia RM.B. cu nr. 1781134/19.10.2019 şi la Direcţia de
Mediu cu nr. 11445/10.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării
„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe bd. Basarabia nr. ‚ sector 3",
conform C.U. nr, vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaVilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv;
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea NotificărH nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) plan de coordonare reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor.

2. Urmare verificării pe teren din data de 18.11.2019 a traseului lucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 310m;
b) lucrarea se va executa din PT 3704 existent in curtea Liceului Industrial din ęos. Industriilor

(grădiniţa nr. 284), continuă prin trotuarul nr. pare aI os. Industrhlor, prin aleea de acces
cu IE 213054, pánă Ia cutia DS nou proiectată;

c) Iucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă i aliniament.

3. În urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditü:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

b) În timpul executării Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lm—1.5m între
cablul electric i axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului Iucrărü, conform
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.

c) În dreptul arbodlor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distwgă sistemul radicular al
materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constwctorul va Iua măsuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul
trunchiului arborilor şi rănirealruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare.

d) In cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea Iucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului Iucrărü, veţi avea
obligaţia inlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorH eventualelor prejudicfl

Bd, Regina EIisabea nr. 47, cod pcştal 050013, sedor5, Bucureş' Románia



produse prin prăbuşirea acestora.
f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea

proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).

g) Conform prevederilor ad. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţülor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, persoanele fizice si juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi, Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

h) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr3 Ia HCGMB nr. 22011904.2018 privínd aprobarea ‘Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti".

i) Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de speciabtate va fi sancţionată conform
art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.R. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

j) Benef]ciarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării ş
pentru respectarea condiţblor din aviz.

k) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
1) Prezentul aviz este valabil numai insoţit de avizul Ministerului Culturii i Jdentităţii

Naţionale.
m) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterfl.

ĐIRECTOR EXECUTIV,
Simona ari na POPA

!ntocmit:
l Exp. Roxana PARASCA

22.NOY ?Olą

Red:P.Ri3ex.-20.1 1.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI FMB
pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 17811571788908111446,124421 26. NÜV 2019
Către : SC AVI PROD GRUP SRL — solicită ridîcarea exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronŕcii nr 44, sector 2

Referitor Ia cererea dvs. inregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1781157/09.10.2019,
1788908/04.11.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 11446/10.10.2019, 12442/05.11.2019, prín care
solicitaţi avizul de specialitate privínd executarea Iucrării: „ Branament đe gaze naturale pentru
imobilul situat pe str. Poeziei nr. ‚ sector 2", conform C.U. nr. ‚ vă
comunicăm următoarele:
1. ĺn baza informaUilor din documentaţia depusă đe dvs., respectiv:

a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) avizul favorabil emis de ADP sector 2.

--

2. Urmare verificării pe teren din data de 18.11.2019 a traseului Iucrării cdr7f&rm
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 7,5m;
b) Iucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Poeziei, perpendicular,

până Ia aproximativ 0,5m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţH;
c) pe traseul lucrărb i în vecinătate traseului Iucrării nu există spaţii verzi ş arbori/arbuti

plantaţi.
3, În urma analizei documentaţiei depuse ş a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de resnectarea următoarelor conditü:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterH prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) ln cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţble de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare ş
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

c) Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterü.

DIRECTOR
Simona-M

Red:P.R.ě3ex.-21.

!ntocmit:
ĘpPARASCA

aviz a fost postat pe site-uI PMB ?
aidîrectiifdirectia_mediWavize_arboń_in_consultareĺavize_arbari_iąconsuľtare.php . pe data đe

‘1

LeiM Rpi,inn Fitwtn nr 47 awl rwlRtal 050013 pdnr 5 Run,rpsti Rnmnia



o
o



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Maria

- /
Intocmit:

Ş1j1RASCA
Red:P.R.i3ex.-21 19 entul a a fost postat pe síte-uI PMB
hUpihw.pmb.r titutii t,riaidir directia_mediu/avze_aboĂJn_consuItareIavize_arbohjąfoflsultare.php pe đata d

______

4.

Nr.178155411i4861 2ő.NQV2Q19
Către SC TEHNJC INS TAL GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura
PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector i - B-dul Poligraňei nr. 4, sector 1

Referitor Ia cererea dvs. inregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1781554110.102019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr 1148611110.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea iucrării:
Redimensionare branęament de apă potabilă i execuţie racord de canalizare Ia imobilul
din str. Ion Slătineanu nr. ‚ sector 1", conform C.U. nr. ‚ vă
comunicăm următoarele:
1. in baza informaVilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv;

a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediuiui

Bucureşti;
d) Avizele)acordurile individuale ale deţinătorilor de reţeie ediIitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1;
f) avizul Ministeruiui Culturü nr

2. Urmare verificării pe teren din data de 18.11.2019 a traseuiui Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o iungime de 4m bransament + 7m racord;
b) Iucrarea se va executa din conductele existente in carosabilul str Ion Slătineanu,

perpendicular, până la aproximativ 3m i 8m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii;
c) pe traseul Iucrării i in vecinătate traseului iucrării nu există spaţii verzi i arbori/arbuti

plantaţi.
3, in urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de resDectarea următoareior conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ultedor emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia sobcitărń revizuirH avizului inainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220)19.04.2018 privind aprobarea “Normeior pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului 8ucureti".

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) În baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

94 Reoina Eisabeta nr. 47.sial 050013 wW 5 Riinirpd Pvnnb, I t



—4-

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către : SC TEHNIC INS TAL GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura
PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Paĺigraűei nr. 4, sector 1

Referitor la cererea dvs. ínregistrată la RM.B. cu nr. 1781553/10.10.2019 şi la Direcţia de
Mediu cu nr 11487/11.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării
„Executie branament de apă potabilă i racord de canalizare pentru imobilul din str.
aradei nr. ‚ sector 1", conform C.U. nr. ‚ vă comunicăm
următoarele:

1. łn baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv;
a) C.U. nr. ęi planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea NotificărH nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 18.11.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 6m bransament + 1 lm racord;
b) Iucrarea se va executa din conductele existente in carosabilul str. Saradei, până Ia

aproximativ 5m i 6,5m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii;
c) Iucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în ahniament.
d)

3, In urma analizei documentaţiei depuse ş a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului inainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) În timpul executăńi Iucrăń aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lm—1.5m între
conductă i axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului Iucrărh, conform
prevederilor SF7 8591/1997 Reţele edilitare subterane, Condiţii de ampĺasare.

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialului dendrologic. În timpul Iucrărilor constructorul va Iua măsuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare.

d) În cazul in care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea lucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi in vecinătatea traseului Iucrării, veţi avea

Nr. 1781553111487! 26NQVUi
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obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorü eventualelor prejudicii
produse prin prăbuşirea acestora.

f) La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţhlor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

h) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform celor speciflcate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

1) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art. 4, Iit, b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţülor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

j) Beneficiarul, respectiv executantul IucrărH, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării i
pentru respectarea condiţHlor din aviz.

k) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
1) PrezentuI aviz este valabil numai insoţit de avizul Ministerului Culturii şt identităţii

Naţionale.
m) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterü.

!niocmŕl:
Exp. Roxana PARASCA

22. tÜ'L

Red:P.RJ3ex,.21 .11.2019 - prezentul avíz a fost postat pe stte-uI PMB

• pe data de
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DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către ELECTROCONS PRQIECT SRL
(solicită ridicare exemplarului de Ia registratura PMB)

Spre ştiinţă: - Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1

- PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public
Jntrarea Odobe$i nr 5-7, sector 3

Nr. 1781680/11492 LO. NUV. ZUhą

Referitor Ia cererea dvs. inregistrată Ia P.M.B, cu nr 1781680/10.10.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 11492111.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrărfl
„Racordare Ia reţeaua electrică de distribuţie a imobilului din Str. Matei Basarab nr.97-209,
sector 3, Bucuresti", conform C.U. nr. ‚ vä comunicăm
următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notiflcărh nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) plan de coordonare reţele edilitare;
e) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
1) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucureti ; Primăria Sector 3;

2. Urmare verificării pe teren din data de 13.11.2019 a traseului Iucrării conform
informaţülor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea de extindere i alimentare se va executa subteran, pe o Iungime de 229m(174m),
având ca punct de pornire str. G. Dem Teodorescu, din PTAB 3527 existent1 străbate str.G.
Dem Teodorescu, i continuă prin trotuawl aflat in Iateralul blocului 851 sc.2, cu adresa în
str. Matei Basarab nrlOO, continuă prin trotuawl numerelor pare din str. Matei Basarab,
subtraversează str Matei Basarab ‚ străbate platbanda si trotuarul aflat in faţa imobilului ce
urmează să fie bransat până Ia un nou FDCP aflat în incinta imobilului alimentat. De
asemenea, din PT3581 existent in spatele bI. 64 situat pe str. Matei Basarab, pe un traseu
ce afectează aleea i parcarea existentă în dreptul imobilului situat Ia nr. 97/97-209, până
FDCP amplasat Ia in incintă.

b) In apropierea traseului există material dendrologicîn dreptul imobilului cu nr. 12 de pe str.
G. Dem Teodorescu, Ia Iimita gardului proprietăţii cu trotuarul, Pe strada Matei Basarab, pe
partea numerelor impare există o platbandă de aprox. lm Iăţime in care sunt plantaţi arbori
specia platan, traseul trece printre doi arbori sp. platani in alveolă plantaţi Ia aprox. 7m unuI
de altuI i printre 2 arbori sp. platani aflaţi la distanţă de aprox. 12 unuI de celălalt

3. In urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditb:

a) În situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulterior emitehi prezentului aviz, aveţi
obligaţia sobcitării revizuirü avizului înainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

Bd. Regia EIabeIa nr 47, cod poştal 050013, sedoc5, Bucureşli, Rnm&a
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b) În timpul executării Iucrăiĺ aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lm între cablul
electric i axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului Iucrărfl, conform prevederilor
SR 8591/1997 Reţ&e edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrărfl, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va Iua măsuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale in jurul
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arbońlor prin manevrarea utilajelor din
dotare.

d) In cazul in care este secţionat sistemul radfcular aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzätori de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo neťavorabile.

e) In cazul în care in urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea Iucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi in vecinătatea traseului Iucrării, veţi avea
obligaţia inlocuirü exemplarelor uscate şi suportarea contravalorü eventualelor prejudicii
produse prin prăbuşirea acestora.

fl La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde aťectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarbălgazon).

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Łegea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţblor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modiflcările şi
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia sâ nu diminueze
suprafeţele spaţblor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

h) In cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuretr.

i) Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art 4, IiL b dťn Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protec(ie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

j) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrărfl, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrărü i
pentru respectarea condiţiilor din aviz.

k) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
1) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiteńi.



PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către : SC APA NOVA SA
(Str Tunari nr 60 A, ciădirea Siefan ceI Mare, et. 6-9, sector 2)

Spre ştünţă: ADP Sector ‘1 - B-dul Poĺigrafiei nr 4, sector 1

Referitor Ia cererea dvs. inregistrată Ia P.M.B, cu nr 1782021/11522 şi Ia Direcţia de Mediu
cu nr. 11522)14.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării
„Branament apă i racord canal pentru imobilul situat in strada Diaconu Coresi nr.32",
conform C.U. nr. vă comunicăm următoarele:

În baza infonnaţiilor đin documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificărh nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de sector 1;
fl avizul Ministerului Culturii nr

2. Urmare verificării pe teren din đata de 11.10.2019 a traseului Iucrării conform
informaţhlor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) BranamentuI de apă se va mcorda Ia reţeaua publică de apă potabilă Dn lOOmm
existentă in carosabilul din str. Diaconu Coresi, continuă prin subtraversarea parţial
carosabilul i trotuawl străzii până Ia căminul de branament pozat in incinta imobilului de
Ia nr. 32

b) Racordul de canalizare se va Iega in reteaua publică de canalizare Dn3Qcm existentă în
str. Diaconu Coresi, traseul subtraversează parţial carosabilul i trotuarul străzii până Ia
căminul de racord pozat in incinta imobilului de Ia nr 32

c) In dreptul imobilului situat Ia nr. 32 pe str. Diaconu Coresi se află o patbandă de aprox. 3m
Iungime, împrejumuită cu gard, in care se află iarbă, De asemenea in dreptul imobilului se
află o alveolă cu vegetaţie spontană.

3. În urma analizei documentaţiei depuse si a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterfl prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitărü revizuirfl avizului inainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) In cazul in care in urma veriticărilor ulteńoare (24 Iuni de Ia f,nalizarea Iucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi in vecinătatea traseului Iucrărü, veţi avea
obligaţia inlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prăbuşirea acestora.

c) La flnalizarea Iucrărilor aveti obligatia refacerii spatiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarbălpazon).

Nr. 1782021i11522 26. NOV.2019
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d) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr 2412007 privind reglementarea şi

administrarea spatülor verzi din intravilanul Iocalitătilor, republicată, cu modificările şi

completärile ulterioare, persoanele fizice si iuridice au obligatia să nu diminueze

suprafetele spatfllor verzi. Astfel este interzisă betonarea spatilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

e) În cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai Tnsoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220)19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti".

f) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.CG.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzk de pe teritoriul Municipîului Bucureşti.

g) Beneflciarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuUa Iucrării i
pentru respectarea condiţülor din aviz.

h) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
i) Prezentul aviz are termen de valabilštate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EKECUTIV,
Simona-Ma a POPA

*
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Meďu

1RJJflV 201P

Către SC APA NOVA SA - prin dL
registratura PMB

— solicită ridicarea exemplarului de Ia

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1

Nr. 17820181115241

Referitor Ia cererea dvs. inregistrată Ia P.M.B, cu nr 1782018/11.10.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr 11524/14.10.2019, prin care solicitaţi avizul de speciahtate privind executarea Iucrării:
Branament de apă potabilă pentru imobilul situat pe str. Măgura Văii nr. ‚ sector 2",
conforrn C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:
1. In baza informaţiilor din documentatia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U, nr i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizel&acordurfle individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor;
f) adresă emis de ADP sector 2.

2. Urmare verificării pe teren din data de 18.11.2019 a traseului lucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de lm;
b) Iucrarea se va executa din bransamentul existent în trotuarul str Măgura Văii,

perpendicular, pănă Ia aproximativ 4,5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii i pe
proprietate;

c) pe traseul Iucrării i in vecinătate traseului Iucrărh nu există spaţii verzi i arbori/arbuti
plantaţi.

3. ln urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite
AVIZ FAVORABIL

CondiUonat de respectarea următoarelor conditii:
a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi

obligaţia solicitărü revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.
b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,

prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr 220119.04.2018 privind aprobarea “Ncrmelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia lucrărilor 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.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecÇie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) În baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toatetare material dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona

Red:P.R.

Înlocmit:
_Ę,PARASCA

a fost postat pe site-uI PMB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1781935,1783581 111525,117451 26.NOV. ?1P

Către : SC GRID SITAL SRL - Str. Steluţei nr. 11, sector 1

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Oomniţa Ancuţa nr 1, sector 1

Referitor la cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1781935/11.10.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 11525/14.10.2019, completată cu documentaţia înregistrată Ia P.M.B. cu nr.
1783581/16.10.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 11745/17.10.2019, prin care solicitaţi avizul de
specialitate privind executarea Iucrării „Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale i
branamente pe str. Jandarmeriei nr, i drum de acces fără denumire, sector ‘ľ', conform
C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:

1. ĺn baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U, nr i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea NotificărH nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) plan de coordonare reţele edilitare;
e) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
f) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor;
g) adresă emisă de ADP sector 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 19.11.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 389m;
b) lucrarea se va executa din conducta existentă în str. Jandarmeriei, prin drumul de acces

fără denumire (De 408 cf. adresei de Ia Direcţia de Patrimoniu), prin drum de pământ, până
Ia aproximativ 5m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii;

c) Iucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în vecinătatea traseului Iucrării.
d)

3. În urma anaHzei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) In timpul executării Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lm—1.Sm între
conductă i axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului Iucrării, conform
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materiaIului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va Iua măsuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare.

d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
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răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.
e) În cazul în care in urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de la finalizarea lucrărilor) se

constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea
obligaţia inlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prăbuşirea acestora.

f) Conform prevederilor ad. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaUilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

g) In cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate in 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 Bucuresti".

h) Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

i) Beneficiarul, respectiv executantul IucrărH, sunt răspunzători pentru executia Iucrării i
pentru respectarea condiţWor din aviz.

j) În baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
k) Rrezentul aWz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

!ntocmit:
Exp. Roxana PARASCA

21M0Y ZO1

Red:P.RJ3ex.-21 .11.2019 - prezenţul aviz a fost postat pe site-uI PMS
pe đata de

IHII
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?1Ę‘ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 17817601115271

Către sc AVI PROD GRUP SRL— solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB
Strada Ghiocei nr. 11, sector 2, Bucuresti

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public sector 1
Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, Bucuresti

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1781760/11.10.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr 11527/14.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării „Bransament gaze naturale pentru imobilul situat pe strada
Duetului nr. 53A, sector 1", conform Certificat de Urbanism nr. 260R11709993 din
04.04.2019, vă comunicăm următoarele:

1. łn baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. 260R11709993 din 04.04.2019 i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) Clasarea Notificărfl nr 10284/17.04.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia

Mediului Bucurefl;
d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Administraţia Domeniului Public sector 1;

2. Urmare verificării pe teren din data de 13.11.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) iucrarea se va executa subteran, prin carosabil i trotuar, pe o Iungime de 4m, din
conducta existentă pe strada Duetului pe parte cu numere potaIe impare, Ia d2,5
faţă de Iimita de proprietate din partea dreaptă.

b) s-a constatat că există plantaţie de aliniament pe partea cu numere potaIe impare
a străzii Duetului, în dreptul imobilului nr. 53A, aceasta este delimitată de un gard
metalic de aproximativ 3Ocm, cu plante pere i fără arbori plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse j a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVQRABIŁ
Conditionat de respectarea următoarelor conditfl:

a) Tn situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterfl prezentului aviz,
aveţi obligaţia solicitărU revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) Tn dreptul piantaţiei de aliniament stradal din vecinătatea traseului Iucrărfl, săpătura
se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţfllor din teren care
să nu distrugă materialul dendrologic ce se regăsete în zona în cauză. In timpul
Iucrărilor constructorul va Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va
evita depunerea pămăntului sau altor materiale pe suprafaţa aliniamentului stradai.

c) La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare plante perene).

Bd. Regwia EIabeta rw. 47, cod paştal 050013, seđors, BucuíeşH, Rom%ga
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d) Conform prevederilor art. 5, iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intraviIanul Iocalităţilor, republicată, cu mođiflcările
şi completările ulterioare, persoanele flzice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi, Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande,
pastile, alveole, etc.)

e) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului
domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform
ceIor specificate în Anexa nr.3 ia HCGMB nr. 220/1904.2018 privind aprobarea
“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe tedtoriul Municipiului Bucuresti".

f) Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fl sancţionată
conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de
protecţie a spaţhlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

g) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrărü
i pentru respectarea condiţiilor din aviz.

h) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material
d end rologic.

i) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturh ş Identităţii
Naţionale.

j) Prezentul aviz are termen de valabiljta(e 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTO ECUTIV,
Simo - a OPA

Întocmit:
Exp. AIexa%7a

Red:cIj5ex.-20.11.2019 22. NOV. 1Ü19
prezenlul avrz a fost poslat pe sit&uI PMB

pe data de

Bd.RegiaEIabeta nr.47codpcflIO5OO13,sector5BucureştiRon&, - - -_________________

TeLO21.305.55.OO
http:ĺAwvňpnbm

NOI.OtI l



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către : SC AVI PROD GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poĺigrafiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1781780/11.10.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 11528/14.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării
„Bransament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Sălăjeni nr. ‚ sector 1",
conform C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:

1. ĺn baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1.

2. Urmare veńficării pe teren din data de 19.11.2019 a traseului Iucrării conform
informaţhlor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 9m;
a) Iucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Sălăjeni, perpendicuiar,

până Ia Iimita din partea stângă a proprietăţii;
b) Iucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă.

3. În urma anabzei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) În timpul executării Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lm—1.5m între
conductă i axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului IucrărH, conform
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitere subterane. Condíţií de ampĺesare.

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialului dendrologic. În timpul Iucrărilor constructorul va Iua măsuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare.

d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

e) În cazul în care în urma verificăňlor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea Iucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorü eventualelor prejudicii
produse prin prăbuşirea acestora.

Iůi l

Nr.17817801115281 75.N LUI

Bd. Regina Ehsabeta nr. 47, cvd poşţal 050013, sector 5, BucureşU, Románia



f) La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea
proiectului.

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi. Asťel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

h) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţHle de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureęti".

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

j) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării i
pentru respectarea condiţblor din aviz.

k) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
1) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterfl.

DIRECTOR E TIV,
Simona-M já#1W1

2 — Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Ş

Red:P.R.i3ex.-21,11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
pe data de

Bd. Regna Bisabeta nr 47. poştal 050013, sector 5, Bucureşt, Románia s's'C% I I



r

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1781710/11529 7.6. %1ý1

Către: SC AW PROD GRUP SRL
(solicită ridicarea exempĺarului de ĺa registratura PMB)

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicü nr 44, sector 2

Referitor Ia cererea dvs. inregistrată ia P.M.B. cu nr. 1781770/11.10.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr 11529114.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării
‚Branament de gaze naturaie pentru imobiiul situat în Str. Porţile de Fier nr.30C, sector 2,
Bucureti", conform c.u. nr, vă comunicăm următoarele:

În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) memoriui tehnic;
c) clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) avizeleĺacorduriie individuaie ale deţinătorilor de reţele edihtare;
e) avizul favorabil emis de ADP sector 2;

2. Urmare verificării pe teren din data de 13.11.2019 a traseu)ui Iucrării conform
informaţflior din documentele enumerate anterior, s-au constat urmätoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 6m, având ca punct de pornire str.
PodiIe de Fier nr 30C, unde se află conducta de gaze naturale PE100SDR11 Dn llOmm,
din aceasta se realizează un branament nou, pozat Ia bmita proprietăţh.

b) In proximitatea traseului nu existâ material dentrolcgic.
3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVQRABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

b) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentui aviz este valabil numai însoţit de acardui administratoruiui domeniului public în
care se specifică condiţhle de iucru pe timp friguros, conform celor specifĺcate în Anexa
nr.3 a HCGMB nr 220119.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrăriior de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

c) Nerespectarea celor menţionate in prezentui aviz de speciahtate va f] sancţionată conform
art 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Bď Regiia EIabeta rv. 47. cod poştal 050013, sector 5, Bucuroşti, Rom&ia
TeI: 021305.5500
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d) Beneíiciarul, respectiv executantul Iucrării, sunt râspunzätori pentru execuţia Iucrării i

pentru respectarea condiţfllor din aviz.
e) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simon OPA

Exp.
A:tiru

o
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Red:M.i5ex.-21 .11.2019 - prezenlul aviz a fost postal pe site-u! PMB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

UCIiJ

Către : SC AVI PROD GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr 4, sector 1

xanaPARASCA

IŕAdÝibJ iI

Nr. 17817721115301

Referitor Ia cererea dvs. inregístrată Ia P.M.B. cu nr. 1781772/11.10.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 11530/1410.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării:
‚Branęament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Alunului nr. ‚ sector 1",
conforrn C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:
1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătoriior de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 19.11.2019 a traseului ĺucrării conform
informaţhlor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 8m;
b) Iucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Alunului, perpendicular,

până Ia aproximativ 0,5m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţH;
c) pe traseul Iucrării i în vecinătate traseului Iucrării nu există spaţii verzi i arboh/arbuti

plantaţi.
3, În urma anaŞizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de resectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirfl avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţble de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea ‘Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucurestr.

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.&M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) În baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabiiitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUJJY
Simona-Mańan PA,

Întocmit:
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

-2-6?N0V2013Nr. 1761765111531

Către: SC AW PROD GRUP
(solicită ridicarea exemplarului de a registratura PMB)

Spre ştflnţă: ADP Sector 1 - B-duí Poligraťiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia cererea đvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1781765/11.10.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 11531/14.102019, prin care solicitaţi avizul de speciabtate privind executarea Iucrării
Branament de gaze naturale pentru imobilul situat în strada Sfinţii Constantin i Elena
nr.25, sector 1, Bucuresti", conform C.U. din 14.06.2019, vă
comunicăm următoarele:

În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) avizele/acorduhle individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1

2. Urmare verificării pe teren đin data de 13.11.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de lOm, având ca punct de pornire str.
Sfinţii Constantin i Elena, branamentuI urmând să He racordat Ia conducta PE100SDR1I
Dn 1 lOmm, atată in carosabiu sirăzii, străbate partia carosabilul i trotuarul numerelor
impare, până Ia aprox. 2m faţă de Iimita din stânga a proprietăţii situate Ia nr, 25 pe str. Sf.
Constantin i Elena.

b) In faţa imobilului situat Ia nr. 25, pe strada menţionată anterior, Ia Iimita trotuarului cu
carosabilul se aPă o platbandă de aprox. 7Ocm in care sunt plantaţi arbuti ( gard viu,
vegetaţie spontană)

3. Tn urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modifîcări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitărfl revizuirii avizului inainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

b) La finahzarea Iucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).

c) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţdlor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfei este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

d) In cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,

Bd. Regîia Elisab&a rw 47, cod poştal 050013. sector 5, Bucureşli. Rnâi
TeI: 02130555.00
hupihviwwpmb.w
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- prezntul aviz este valabii numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în

care se specifică condiţflle de Iucru pe timp friguros, coníorm celor specificate în Anexa

nr.3 Ia HCGMR nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,

autorizarea, coordonarea si execuţia Iucrărilor de inírastructură (tehnico-edilitare i

stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti.
e) Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform

art. 4, lit. b đin Anexa 1 (a H.C.G.M.B. nr 304/2009, privinđ Normele de protecţie a spaţiilor

verzi de pe teritoriul Municipiuiui Bucureşti.
f) Beneťiciarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători penlru execuţia Iucrărü i

pentru respectarea condiţhlor din aviz.
g) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

h) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

Íntocmit:
Exp.

Anca?du

22.Nov. 7013



PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1761861 1115321
ž6iüt1üi

Către SC MD ELECTRIC PROJECT SRL - prin dL
Bd, Regiei nr 6 D, et. 2, ap. AXA, sector 6

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dui Poligrafiei nr 4, sector 1

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1781861/11.10.2019 şí Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 11532/14.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării
‚Alimentare cu energie electrică prin bransament electric pentru imobilul situat pe str.
Vorniceni nr. ‚ sector 1", conform C.U. nr. ‚ vă comunicăm
următoarele:

1. în baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 19.11.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 15m;
b) lucrarea se va executa din LEA JT existent în trotuarul nr. impare aI str. Vorniceni, până Ia

aproximativ lm faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii;
c) Iucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă.

3. În urma anahzei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVQRABIL
Condiüonat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) In timpul executării Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lm—1.5m între
cablul electric i axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului IucrărH, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţülor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialului dendrologic, În timpul Iucrărilor constructorul va Iua măsuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul
trunchiului arborilor şi rănirealruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare.

d) In cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabite.

e) In cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea Iucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori af]aţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poşlal 050013, sedor 5, Bucureşti, România



obligaţia înlocuirh exemplarelor uscate şi suportarea contravalorH eventualelor prejudicii

produse prin prăbuşirea acestora.

fl La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările şi

completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţülor verzi. Astfei este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

h) ln cazul execuţiei proíectului în períoada 15 noíembríe - 15 martie a anului calendaństic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr3 la HCGMB nr. 220/19.042018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucurestľ'.

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art. 4, Iit, b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării ş
pentru respectarea condiţiilor din aviz.

k) ln baza acestui aviz nu se execută lucrări de defriare sau toaletare material dendrologic.
1) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterH.

Întocmŕt:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.RJ3ex-21 .11.2019 - prezentul aviz a ĺost postat pe sile-ut PMB
pe data de

Iá'J

DIRFCTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

— _2tNÚVŹ2Oi9:
Nr. 17831041116411

Către: sc AVI PROD GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB
Strada GhioceĄ sector 2, Bucuresti

Spre ştiinţă: Adminístraţia străzilor
Slrada Domniţa Ancuta nr 1, sector 1, Bucureti

Bd. Regiia Sabeta ‚w. 47, cod pcştal 050013. sedors, Bucureşli. ROm&a

TeI: 0213055500
http:/Nąww.pmb.m

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia Primăria Municipiului Bucuresti cu nr.
1783104/15.10.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 11641/16.10.2019, prin care solicitaţi
avizui de specialitate privind executarea Iucrării Extindere conductă i branament de
gaze naturale pentru imobilui situat în Bucuresti, strada Gheorghe Ionescu Sise$i
nr. 214, sector 1", conform Certificat de Urbanism nr. 935R11670573 din 29.11.2018,
vă cornunicăm următoarele:
1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. 935R11670573 din 29.11.2018 i pianuri anexe;
b) memoriui tehnic;
c) Ciasarea Notificărfl nr. 439/14.01.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deţinătoriior de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor;

2. Urmare verificării pe teren din data de 21.11.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime totală de Blm, dintre care 5m în
domeniu public i 76m în domeniu privat, din conducta Iocaflzată în carosabilul
oseIei Gheorghe ionescu Sise$i.

b) în proximitate IucrărU există plantaţie de aliniament stradală (alveole), cu arbori din
specia Acer Platanoides.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor condith:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz,
aveţi obligaţia solicitărfl revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) In timpul executării Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1.5m
între branamentuI de gaze i axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseuiui
Iucrării, conform prevederilor SR 8591/1997 Rez'eĺe edilitare subterane. Condiţii
de amplasare.

c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se va executa manual
sau utilizând o tehnologie adaptată condiţülor din teren care să nu distrugă sistemul
radicular aI materialuiui dendrologic. În timpul Iucrăriior constructorul va iua măsuri
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de protejare a materialutui dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor
materia!e în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

d) Tn cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

e) În cazul în care in urma veriflcărilor ulterioare (24 Iuni de Ia flnalizarea Iucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului Iucrării,
veţi avea obligaţia înlocuirH exemplarelor uscate şi suportarea contravalorh
eventualelor prejudicü produse prin prăbuşirea acestora.

f) La flnalizarea Iucrăritor aveţi obligaţia refacerii spaţiuiui verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).

g) Conform prevederilor art 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţflior verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modif]cările
şi completări!e ulterioare, persoanele flzice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande,
pastile, alveole, etc.)

h) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anutui
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului
domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform
celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea
“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

i) Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de speciaiitate va fi sancţionată
conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de
protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

j) Beneficiarui, respectiv executantui Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia iucrării
i pentru respectarea condiţiilor din aviz.

k) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material
dend rologic.

1) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

L Ł1. ITUV tuJg

Către : SC INVEST ARTDESIGN SRL — prin dL Iacov Radu — solicită ridicarea exemplarului
de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr 4, sector 1

Nr. 17830481116421

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1783048115.10.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 11642116.10.2019, prin care soiicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării:
„Executie branament de apă potabilă ęi racord de canaiizare Ia imobilui din str. Luigi
Cazzavilian nr. ‚ sector 1", conform C.U. nr. vă comunicăm
următoarele:
1. łn baza infonnaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Avizele/acardurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
d) aviz de traseu emis de ADP sector 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 19.11.2019 a traseului Iucrării conform
informaţhlor din documentele enumerate anterĺor, s-au constatat următoareie:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 9m branament + 6m racord;
b) Iucrarea se va executa din conductele existente în carosabilul str. Luigi Cazzavilian,

perpendicular, până Ia aproximativ 6m i 7,5m faţă de Iimita din partea dreaptă a
proprietăţii;

c) pe traseui Iucrărh i in vecinătate traseului Iucrăhi nu există spaţii verzi i arbori/arbuti
plantaţi.

3. in urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite
AVIZ FAVORABIL

Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modiflcări ale proiectului, ulterior emiterii prezentuiui aviz, aveţi
obligaţia solicitărfl revizuirfl avizului înainte de începerea execuţiei iucrăriior.

b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public in
care se specśfică condiţhle de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea ‘Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuretľ'.

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art. 4, Iit, b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) În baza acestui aviz nu se execută iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii ş Identităţii Naţionale

i actul de reglementare emis de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureti.
1) PrezentuI aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRFCTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana

/íJ

Red:P.R./3ex.-21 .11
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 17829741116451 26, NUV. U)2

Către : DL

Spre ştiinţă:
. Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1
• ADP Sector 1 - 8-dul Poligrafiei nr 4, sector 1

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B, cu nr 1782974/15.10.2019 şi la Direcţia de
Mediu cu nr. 11645/16.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării
„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Iezeru nr. %YĄ ‚ sector 1", conform
C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:

1. In baza informaţiilor din đocumentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificărü nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor;
f) aviz de traseu emis de ADP sector 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 19.11.2019 a traseului lucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 378m;
b) Iucrarea se va executa din CS existentă in str Câmpiniţa în dreptul imobilului cu IE

231578, prin irotuarul nr. impar al str. Câmpiniţa, apoi prin trotuarul nr pare al str. Atlasului,
subtraversează bd. Oaspeţilor, continuă prin trotuarul nr. pare aI str. Atlasului,
subtraversează str. Iezeru, apoi prin trotuarul nr impare al str. lezeru, până Ia Iimita din
partea dreaptă a proprietătiš;

c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente in aliniament I platbandă.

3. În urma analizei documentaţiei depuse si a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de resQectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiteńi prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului nainte de inceperea execuţiei lucrărilor.

b) In timpul executărfl Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lm—1.5m între
cablul electric i axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului Iucrărü, conform
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane, Condiţii de ampiasare.

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialului dendrologic. ln timpul Iucrărilor constructorul va Iua măsuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
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dotare.
d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi

răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de la finalizarea Iucrărilor) se

constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea

obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii

produse prin prăbuşirea acestora.
f) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr 2412007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi

completăriĹe ulterioare, persoanele fizice si juridice au obligaţia să nu dimínueze

suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,

alveole, etc.)
g) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,

prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public in

care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa

nr.3 ia HCGMB nr 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,

autorizarea,, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i

stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti".
h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform

art. 4, IiĹ b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiiior

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
i) Beneficiarul, respectiv executantul iucrării, sunt răspunzătoń pentru execuţia Iucrării i

pentru respectarea condiţülor din aviz.

j) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

1<) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.RJ4ex.-22. 11.2019 - prezentu aviz a (ost posta( pe site-uI PMB
pe da(a de

i,a i il

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

26. WDV 2Q;g
Către : SC MIRAL INS TAL GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura
PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor ia cererea dvs. înregistrată la RM.B. cu nr. 1762869/15.10.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 11650/16.10.2019, completată cu documentaţia înregistrată Ia P.M.B. cu nr.
1789020/04.11.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 12446/05.11.2019, prin care solicitaţi avizul de
specialitate privind executarea lucrării „Branament de apă i racord de canalizare pentru
imobilul situat pe str. Maica Teofana nr. flb ‚ sector 1", conform C.U.
nr. vă comunicăm următoareie:

1. În baza informaţiiior din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţeie edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 19.11.2019 a traseului Iucrării confarm
informaţiiior din documentele enumerate anterior1 s-au constatat următoarele:

a) iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de lOm branament + 7m racord;
b) iucrarea se va executa din conductele existente în carosabilul str. Maica Teofana,

perpendicular, până Ia aproximativ 6m i 7,5m faţă de bmita din partea stângă a
proprietăţii;

c) Iucrarea se va executa fără afectarea celor 2ex. de arbori existenţi în piatbandă.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
CondiUonat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiteńi prezentuiui aviz, aveţi
obligaţia sobcitărü revizuirii avizului inainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) În timpul executării Iucrăh aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lm—1.5m intre
conductă i axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului Iucrării, conform
prevederilor SR 8591/1997 Reţ&e edi!ilare subterane, Condiţii de amplasare.

c) In dreptui arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se va executa manual sau
utilizănd o tehnologie adaptată condiţhlor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va Iua măsuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiaie in jurul
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare.

d) În cazul in care este secţionat sistemui radicular aI materialuiui dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

Nr. 1782869,1789020 I 11650,12446 I
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e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea Iucrărilor) se

constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului Iucrării, veţi avea

obligaţia îniocuihi exemplarelor uscate şi suportarea contravalorh eventualelor prejudicii

produse prin prăbuşirea acestora.
f) La finalizarea iucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de reabzarea

proiectului.
g) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi

completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze

suprafeeIe spaţiílor verzi, Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,

alveole, etc.)
h) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,

prezentul aviz este vaiabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în

care se specifică conditüle de lucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa

nr.3 Ia HCGMB nr. 22011904.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,

autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i

stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti'.
i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform

art 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor

verzi de pe teritoriui Municipiului Bucureşti.
j) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrărfl, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării i

pentru respectarea condiţiilor din aviz.
k) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

1) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii i Identităţii

Naţionale.
m) Prezentui aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

Îniocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R.í3et-22ll.2019 - prezentul aviz a ťost poslat pe síte-ul PMB
pe dala de

IěaiiI

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-MMfQPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către: SC ELECTRQ TIRON SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB
Strada La cuI Ursului nr 50, sectorul 6, Bucuresti

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector 1
Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, Bucuresti

‚7'

Nr. 1782975U1165411......&..t...

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1782975/15.10.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 11654/16.10.2019, prin care sohcitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării. Branament energie electrică pentru imobilul din strada tefan
Negulescu nr1 3211, conform Certificat de Urbanism nr. 327l11TE10D1N131269
13.06.2019, vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din đocumentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. 327/IITEIDD/N/31269/13.08.2019 i planuri anexe;
b) memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. 18026/04.09.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia

Mediului Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Administraţia Domeniului Public sector 1;

2. Urmare verificării pe teren din đata de 13.11.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de aproximativ de 28m, dintre care
16m săpătură pe domeniul public, lOm stâlp i 2m BMPM, pornind din stâlpui
existent pe strada Stefan Negulescu în dreptul imobilului nr. 29, cu traversarea
carosabilului, până Ia imobilul nr. 32.

b) pe traseul Iucrării i în vecinătate traseului Iucrărfl nu există spaţii verzi sau
arbori/arbuti plantaţi.

3. Tn urma analizei documentaţiei depuse si a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVQRABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditü:

a) Jn situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz,
aveţi obligaţia solicitărü revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţUlor verzi din intraviianul Iocalităţilor, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, persoaneie fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
supraf&ele spaţhlor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande,

Bd. Regiia EJabeta rw. 47, cod paştal 050013, sedor5. Bucureşli. Rom&i
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pastile, alveole, etc.)
c) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului

calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului
domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform
celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea
“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărtlor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

e) Tn baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material
dendrologic.

f) Frezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii i Identităţii
Naţionale.

p) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterH.

DIRE TIV,

SimčMaPPA

!niocmit
Exp. AIeţ%Ąnca

D

Red:c.lJSex.-20.11.2019 ‘1
prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMS
htło://wt.pmb.ra/insIitutii/phmadaIdirecţiL(directia mediulavize artori in cansultare/avíze arbori in consuUare.pho
pe dala de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Dkecţa de Meďu

Nr.

Către: SC TOP ZONE EXCLUSIV REZIDENTIAL SRL — solicită ridicarea exemplarului
de Ia registratura PMB
Strada Victor Brauner nr. 40C-40J, sector 3, Bucurestŕ

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor
Strada Domniţa AncuLa nr 1, sector 1, Bucureti

Primăria Sector 3 — Direcţia Administrarea Domeniului Public

r Intrarea Odobeti nr. 5-7, sector 3, Bucuresti

Referitor Ia cererea dvs, înregistrată Ia Primăria Municipiului Bucureti cu nr.
1786258/25.102019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 12147/28.10.2019, prin care solicitaţi
avizul de specialitate privind executarea Iucrării AIimentare cu energie electrică a
imobilului din strada Victor Brauner nr. 42, sector 3", confočm Certificatului de
Urbanism nr. vă comunicăm următoarele:
1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de đvs., respectiv:
a) C.U. nr, din data de 05.08.2019 i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) Clasarea Notif]cărü nr.
Mediului Bucureşti;
d) plan de coordonare reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor si Primăria Sectorului 3;

emisă de Agenţia pentru Protecţia

2. Urmare verificării pe teren din data de 21.11.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:
a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 753m1 — domeniu public în
administrarea Primăriei Sector 3, începând din staţia Dudeti, Iocalizată în trotuarul
buievardului Theodor Faliady, apoi prin trotuarui numerelor potaIe pare aI străzii Victor
Brauner, pe o distanţă de 656 mI (619mI pavele, 37ml cai acces beton), 37m1 carosabil
asfaltat din strada Victor Brauner si 6OmI trotuar cu numere postale pare aI străzii Victor
Brauner, până Ia Iimita de proprietate a imobilului cu domeniu public.
b) în proximitatea Iucrăńi există plantaţie de aliniament stradal (platbandă) pe
bulevardul Theodor Pallady si pe strada Victor Brauner— există arbori izoiaU.
3. Tn urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditU:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterü prezentului aviz,
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.
b) În timpul executării Iucrări aveţi_obligaţia respectării distanţei minime de lm între

Bd. Regiia EIabeta nr 47. cod poştal 050013. sector 5, Bucureşti. ROm&
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cablul electric i axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrărh, conform
prevederilor SR 8591/1997 Reţeie edilitare subierane, Condiţii de amplasare.
c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrărh, săpătura se va executa manual
sau utiiizând o tehnoiogie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul

radicular aI materialului dendrologic. În timpul Iucrărílor constructorul va Iua măsuri de
protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor
materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea uülajelor din dotare.
d) In cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materialuluk dendrologic sunteţi

răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.
e) În cazul în care în urma veriflcărilor ulterioare (24 luni de Ia finalizarea Iucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului Iucrării, veţi

avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi supodarea contravalorii eventualelor
prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.
f) La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea
proiectului (indusiv p(antare iarbă/gazon).
g) Conform prevederilor art 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu dimínueze
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande,
pastile, alveole, etc.)
h) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului

domeniului public în care se specifică condiţflle de Iucru pe timp friguros, conform celor
specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor
pentru avizarea, autorizarea, coordonarea si execuţia lucrărilor de infrastructură
(tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".
i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
conform art 4, lit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
j) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării
ş pentru respectarea condiţiilor din aviz.
k) În baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material
dendrologic.
1) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR.ĘXĘÇUTIV,
Simona- PA

ExprAnca

RedCI.(Gex-22.1 12019
prezentuJ aviz a fost posţaI pe site-uI PMB
http llwwwDmh rn!iisIi!utiiJprimanaidectiL'direct,a mediulave arboń in cousuttareiave arboń in çonşuitare pIip

pedatade
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

2-R-NOV-?ifl9
Nr. 1789665/12488

Către : ELECTROTEST SRL
(solicită ridícarea exemplaruĺui de Ia registratura PMB)

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1

Administratia Domeniuiui Public şi Dezvoitare Urbană Sector 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr 9, sector 6

Referitor Ia cererea dvs. inraiirată Ia P.M.B. cu nr. 1789665/05.112019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 12488/06.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea IucrărH
»Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Liniei nr.44, sector 6", conformc.u. nr.500R11741884 din 01.07.2019, vâ comunicăm următoarele:

1. ln baza informaţiilor din documentaţia depusă đe dvs., respectiv:
a) C.U. nr. 500R11741884 din 01.07.2019 i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificărfl nr. 18185/09.09.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) plan de coordonare reţele edilitare;
e) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
f) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucuresti, aviz ADPDU Sector 6

2. Urmare verificării pe teren din data de 21.11.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 106m, prin extinderea reţelei electrice cu
2 racorduri noi subterane, din CS existente in incinta imobilului cu IE 231998 respectiv IE
214211, urmând ca manonarea să se realizeze in domeniul pubhc. Traseul continuă prin
trotuarul numerelor pare aI străzii Cupolei, subtraversează str. Gheorghe Spacu, i străbate
trotuarul numerelor pare aI str. Liniei pănă Ia imobilul situat Ia nr.44, imobil ce urmează să
Fie branat.

( b) Pe trotuarul numerelor pare aI str. Cupolei, Ia intersecţia cu Str. Gh. Spacu se află un
arbore.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor condith:

a) În situaţia în care apar moditcări ale proiectului, ulterior emiterh prezentului aviz, aveţi
abligaţia solicitării revizuirü avizului înainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

b) In timpul executărfl Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lm intre cablul
electric i axul tiecărui aóore situat in vecinătatea traseului Iucrării, conform prevederilor
SR 8591/1997 Reţeie edihtare subterane. Condiţii de amplasare.

c) In dreptul arborelui din vecinătatea traseului Iucrărü, săpătura se va executa manual sau
utiiizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialuIui dendrologic. ln timpui Iucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pămăntului sau altor materiale in jurul

Bd. Regia Elisab&a nr 47, cod poştal 050013. sector 5. Bucureşti, Rom&iia
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trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din

dotare.
d) In cazul in care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi

răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

e) ln cazul in care in urma veriflcărilor ulterioare (24 luni de Ia finalizarea Iucrărilor) se

constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi in vecinătatea traseului Iucrărfl, veţi avea

obligaţia inlocuirü exemplarelor uscate şi suportarea contravaloňi eventualelor prejudicb

produse prin prăbuşirea acestora.
f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia reíacerfl spaţiului verde afectat de realizarea

proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).
g) Conform prevederilor art 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările

şi completările ulterioare, persoanele fizice i jurídice au obligaţia să nu diminueze

suprafeţele spaţülor verzi. AstfeI este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande,

pastile, alveole, etc.)
h) In cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,

prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public in
care se speciťică condiţiile de lucru pe timp fŔguros, conform cetor specificate in Anexa

nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea MNormelor pentru avizarea,

autorizarea, coordonarea i execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Munícipiului Bucurestľ'.

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform

art. 4, lit, b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

j) Beneflciawl, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţŕa lucrării i

pentru respectarea condiţfllor din aviz.
1<) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
1) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EKECUTIV,
Simona-Mari n POPA

D
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

....‚ qaţfl

Nr. 1789673112490

r

Cätre: ELECTROTEST SRL
(soĺicită ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB)

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - 31ľ. Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1

PSS — Direcţia Generală Operaţiuni - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi
Parcuri
Str Fabrica de Chibrituri nr 9-11, sector 5

Bd. Regiia EJabeta nr. 47, od poştaIOSOOl3, sedoc5, Bucureşli, Rom&iia
TeI: 02130555.00
hItpJAn..pnb.ro

Referitor Ia cererea dvs. inregistrată Ia P.M.B, cu nr 1789673 şi Ia Direcţia de Mediu cunr.
12490/06.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării ‚Alimentare
cu energie electrică a imobilului situat pe str. BuIgăru nr.58, sector 5, Bucureti", conform
C.U. nr ‚ vă comunicăm următoarele:

In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) plan de coordonare reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucureti;

2. Urmare verificării pe teren din data de 22.11.2019 a traseului Iucrării conform
informaţülor din documentele enumerate anterżor, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 385m, având ca punct de pomire PT
1914 existent pe strada Ghidiceni, traseul străbate strada Ghidiceni până pe partea
numerelor pare i continuă pe str. BuIgăru, prin trotuarul numerelor pare până Ia noul
FDCP amplasat in incinta proprietăţii situate Ia nr 58.

b) In apropierea traseului, Iângă PT 1914 existent pe str. Ghidiceni se at]ă un arbore, in
continuarea traseului, in dreptul imobilelorsituate Ia nr, 112 respectiv 110 pe str. Ghidiceni
se află material dendrologic, 2 arbori. Pe trotuarul numerelor pare aI str. BuIgăru, până Ia
imobilul ce urmează să fie branat, există Ia Iimita cu gardurile proprietăţilor vegetaţie
spontană, alveolă cu arbori i platbandă cu vegetaţie ( arbusti, veg. spontană)

3. În urma analizei documentaHei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de resectarea următoarelor conditii:

a) În situatia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitărü revizuirfl avizului inainte de inceperea execuţiei Iucrăňlor

b) In timpul executării Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lm intre cablul
electric i axul fiecărui arbore situat in vecinătatea traseului Iucrării, conform prevederilor
SR 8591/1997 Reţeĺe edilitare subterane, Condiţii de ampĺasare.

c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrărű, săpătura se va executa manual sau
utilizănd o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI



Íntocmit:
Exp. Ancţnu

Red:AAJ5ex-22. 112019 - prezeniul aviz a tost poslai pe siie-ut PMB
pe data de

Bd Regna Etabeta rt 4T cod poştat 050313, secW 5, Bticureşt RnăLa
Td0213055500
httpUwww.pmb.ro

materialului dendrologic. În timpuí Iucrărilor constructorulva Iua măsuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pămăntului sau altor materiale in jurul
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare.

d) in cazul in care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

e) In cazul in care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea Iucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi in vecinătatea traseului Iucrărfl, veţi avea
obligaţia inlocuirii exemplarelor uscate şi supodarea contravalorü eventualelor prejudicii
prođuse prin prăbuşírea acestora.

f) Ła finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).

g) Conform prevederilor art 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaWlor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
aiveoie, etc.)

h) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilhare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti",

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţfllor
verzi de pe teritoriui Municipiului Rucureşti.

j) Beneíiciarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrărü i
pentru respectarea condiţiilor din aviz.

k) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
1) Pre2entul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EKECUTIV,
Simona-.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

11Ăą

către: sc Tehnic Instal Grup SRL — solícită ridicarea exemplaruiui de Ia registratura

PMB

Strada Ghioceilor nr. 20, sat Zurbaua, comuna Dragomireti judeţul Iĺfov

Spre ştiinţă: Ađministraţia Domeniului Public Sector 1

Bulevardul Poligrafiei nr 4, secior 1, Bucuresti

L 0. 111"

Nr. 1789917/125521

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia Primăria Municipiului Bucureti cu nr.

1789917/06.11.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 12552/07.11.2019, prin care solicitaţi

avizul de specialitate privind executarea Iucrării: „Branament apă i racord canal

pentru imobilul situat pe strada Drumul Lăpu nr. 121, sector 1, Bucuresti",

conform ceilificat de Urbanism nr. ‚ vă

comunicăm următoarele:

1. ln baza informaţiilor din documentaţia depusă de đvs., respectiv:

a) C.U. nr. i planuri anexe;

b) memoriului tehnic;

c) Clasarea Notificărh nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia

Mediului Bucureşti;

d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;

e) aviz de traseu emis de Administraţia Domeniului Public sector 1;

2. Urmare verificării pe teren din đata đe 21.11.2019 a traseului Iucrării conform

informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, astfel:

- branament cu o Iungime de 4m, pornind din conducta publică aflată în carosabilul străzii

Drumul Lăpu;

- racord de canal cu o Iungime de Gm, pornind din conducta publică aflată pe axa

drumului, în carosabilul străzii Drumul Lăpu;

Bđ. Regiia 8abeta nr 47, cod poştal 050013, sector5, Sucureşti, RORi&iIa

TeI: 021.3055500
httpJN,pmbro



b) pe traseul Iucrării i în vecinătate traseului Iucrării nu există spaţii verzi sau

arbori/arbuti plantaţi.

3. Tn urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz,

aveţi obligaţia solicitärh revizuirU avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările şi

completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze

suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande,

pastile, alveole, etc.)

c) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului

calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului

domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform celor

specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor

pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură

(tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti.

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de

protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-M

Îniocmit:
Exp. AIeAnca

Red:C.Ij5ex.-22.1 1.2019
prezentul aviz a fost postal pe site-uI PMB
hHp:ÍÍw.pmb.roRnstitutiiIprimahaĺdirectii/đirecIŕa mediulavize arbori in consultar&avize arbch in consultare.php
pe data de

72. NO'1 2019

Bd. Regha Elabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucumşti, Romăiia

TeI0213O5.55O0 V
http:tív.tn.pmb ro UXAS
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Către DL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

76. NOV. 2019
— solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicü nr. 44, sector 2

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariai

Întocmit:
Ş8:PARASCA

Red:P.R.i3ex..22.11.zW qpretPaviz a fost postat pe site-uI PMB
pe data de

1aiI

Nr. 17904021126001

Ŕ4ritor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1790402/07.11.2019 şi ia Direcţia de
Mediu cu nr. 12600/08.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării:
„Branament de apă i racord de canalizare pentru imobilul situat pe str. Teleajen nr.?,
sector 2', conform C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:
1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U, nr i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) avizul favorabil emis de ADP sector 2.

2. Urmare verificării pe teren din data de 19.11.2019 a traseului iucrării conform
informaţülor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 5m branament + 8m racord;
b) Iucrarea se va executa din conductele existente în carosabilul str. Teleajen, perpendicular,

până Ia aproximativ lm i 2m faţă de Iímita din partea dreaptă a proprietăţii;
c) pe traseul Iucrării i în vecinătate traseului iucrării nu există spaţii verzi i arbori/arbuti

piantaţi.
3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspecteior constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
CondiUonat de respectarea următoarelor conditü:

a) În situaţia în care apar modificări aie proiectuiui, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obügaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) În cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul administratorului domeniului pubbc in
care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform ceior specificate în Anexa
nr.3 ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare ş
stradale) de pe teritoriul Municipiuiui Bucureti".

c) Nerespectarea ceior menţionate în prezentul aviz de speciaiitate va fi sancţionată conform
art. 4, Iit, b din Anexa 1 ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţblor
verzi de pe teritoriui Municipiului Bucureşti.

d) Tn baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de ia data emiterii.

Bd. Reqtna Elísabeta nr 47. po$tat O5l 3, sedor 5, Bucureşt, Romănia
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

2 & NÜV 201Q
Nr. 1791758112685(1780315111360)I

Către DL — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Bectronicii nr. 44, sector 2

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1780315/07.10.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 11360/08.10.2019, completată cu documentaţia inregistrată la P.M.B. cu nr.
1791758/12.11.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 12685/13.11.2019, prin care solicitaţi avizul de
specialitate privind executarea Iucrăriř. »Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe
str. Duzilor nr. 13 ‚ sector 2", conform C.U. nr. ‚ vă comunicăm
următoarele:
1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) avizul favorabil emis de ADP sector 2.

2. Urmare verificării pe teren din data de li.11.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 30m;
b) lucrarea se va executa din CD 1256 existent in trotuarul str Teleajen intersecţie cu

str Duzilor, continuă prin trotuarul nr pare al str. Duzilor, subtraversează str. Duzilor, până
Ia aproxiamtiv 5m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii;

c) pe traseul lucrărü i în vecinătate traseului Iucrării nu există spaţii verzi i arbori/arbuti
plantaţi.

3. In urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite
AVIZ FAVORABIL

Conditionat de respectarea următoarelor condith:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterH prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) În cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea ş execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare ş
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

c) Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) În baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXEi
Simona-Marian

Intocmit:
Jjflna PARAS<PJ

Red:P.RJ3ex.-22.l1.2019 ;t postat pe siie-uI PMB

pe data de

IaRd Reoina Elisabeta nr 41 cM ncstal 050013. sedor 5. Bucurest. Rnmánia
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

1 n tiflt) ‘;.t

Către : SC POWERTEC PROIECT SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura
PMB
Bulevardul Banu Manta nr. 2, apartamenl 5, sector 1, Bucuresti

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor
Strada Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1, Bucureii

Nr. 1783449111738!

Referitor Ia cererea đvs. mnregistrată Ia Primăria Municipiului Bucureti cu nr
1783449/16.10.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 11738/17.10.2019, prin care solicitaţi
avizul de specialitate privind executarea Iucrării ReIocare post trafo i desfiinţare nisă
generală, în vederea eliberării amplasamentului din strada Luterană nr. 13, sectorul
1", conform Certificatului de Urbanism nr. 605R1749913 din data de 05.08.2019, emis de
Primăria Municipiului Bucureti, vă comunicăm următoarele:

In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) memoriul justiřicativ;
c) Clasarea Notificărfl nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia

Mediului Bucureşti;
d) plan de coordonare reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor.

2. Urmare verificării pe teren din data de 31.10.2019 a traseului Iucrării
conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat
următoarele:

a. Iucrarea are o Iungime M mI i constă în amplasarea post trafo nou subteran in
incinta imobilului din strada Luterană nr. 13, noua reţea mt se va manona Ia
cablurile existente in trotuarul numerelor impare aI străzii Luterană, În dreptul
imobilului cu nr, 13 i se va amplasa subteran pe un traseu ce străbate trotuarul
numerelor impare aI străzii Luterană ş terenul IE 241417 până Ia noul PT.

b. pe traseul Iucrărfl i în vecinătate traseului Iucrării nu există spaţii verzi sau
arboriIarbuti plantaţi.

c. Tn urma analizei documentaţiei depuse si a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modiFicări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz,
aveţi obligaţia solicitării revizuirü avizului inainte de inceperea execuţiei Iucrăriior.

Bd. Regiia EIabeb nr 47, c pcşial 050013, SeCI&5, Bučureşlt Rn&Üa

Tel: 0213055500
hţtp:Jhwnipnbm



DIRECTOR EXECUTIV,
POPA

26. NüV 2q13

Întocmit:
Exp. Alwcan ru Anca

1

Red:Ci.l3ex.J9 1,2019
prezentul aviz a rost posţat pe site.ul PMB
http:/li'nn,.pmb.mţinstitutiVprimahaídirecliiidirectia medkjţavize aóoń in consuItareiav'e artoh in consultare,ohp
pedatade

Bd. Regia Elabeta nr. 47, cod poştal 050013. sector 5, Bucureşti, Romktša

Tel: 021.305.55.00
http:/Íwnv.pnb.ro

b) In cazul execuţiei proiectului În perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului
domeniului public În care se specifică condiţflle de Iucru pe timp friguros, conform
celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 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.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de
protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriut Municipiului Bucureşti.

d) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării
i pentru respectarea condiţiilor din aviz.

e) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material
dendrologic.

f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterH.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către : SIMCQ INTERNATIONAL IMPEX SRL
(solicită ridicarea răspunsului de Ia registratura PMB)

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Oomniţa Ancuţa nr. 1, sector 1

Nr. 1784861/11903 L.NUV. L)J

Referitor ia cererea dvs. inregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1784861/21.10.2019 şi ia Direcţia de
Mediu cu nr. 11903/22.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrărű
„Extindere reţea electrică in vederea alimentării cu energie electrică a imobilului cu adresa
în str. Brăţării nr.2, sector 3, Bucuresti", conform C.U. nr. ‚ vă
comunicăm următoarele:

În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) plan de coordonare reţele edilitare;
e) avizeie/acordurile individuaie ale deţinătorilor de reţele edilitare;
f) aviz de traseu emis de Administraţia Străziior ADP Bucureti;

2. Urmare verificării pe teren din data de 25.10.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiiior din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 275m, având ca punct de pornire str.
Brăţării, prin extinderea reţeiei electrice, pornind din PT 4996 aflat iângă imobilui cu IE
232158, pe un traseu ce străbate trotuarul numerelor pare aI str. Brăţării, pănă Ia noul Post
de Transformare situat în incinta proprietăţii situate pe str. Brăţării nr. 2.( Unitate
Comerciaiă „LIDL,,)

b) Pe trotuarul numerelor pare aI
specia Platan în alveole (aprox.

străzii Brăţării, de-a Iungul trotuarului se află plantaţi arbori
70 cm Iăţime)

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditü:

a) În situaţia in care apar moditicări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obiigaţia sohcitării revizuirü avizului inainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

b) In timpul executărü Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lm intre cablul
electric i axul fiecărui arbore situat in vecinătatea traseului Iucrărb, conform prevederilor
SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane, Condiţii de emplasare.

c) In dreptui arborilor din vecinătatea traseului iucrărü, săpătura se va executa manual sau
utihzănd o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialului dendrologic. In timpul Iucrări(or constructorul va Iua măsuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiaie în jurul
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajeior din
dotare.

Bd. Regna EIabota .t 47, cod poştal 050013, sedor5, Bucureştí, Rom&a
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d) in cazul in care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

e) In cazul În care in urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea Iucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi in vecinătatea traseului Iucrărü, veţi avea
obligaţia inlocuirfl exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicfl
produse prin prăbuşirea acestora.

f) La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare arbă/gazon).

g) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţüior verzi đin intravilanu( (ocalităţilor, republicată, cu modifĺcările
şi completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande.
pastile, alveole, etc.)

h) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţüle de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr3 Ia HCGMB nr 220/19.04.2018 privind aprobarea “Nonnelor pentru avizarea.
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritońul Municipiului Bucuresti".

i) Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fÍ sancţionată conform
art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.3. nr. 30412009, privind Normele de protecţie a spaţfllor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

j) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrărü, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrărü i
pentru respectarea condiţhlor din aviz.

k) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
1) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data erniteńi.______

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1789672/12489

Către: ELECTRO TEST SRL
(sohcită ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB)

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1789672/05.11.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 12489/06.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrărfl
„Alimentare cu enrgie electrică a imobilului situat pe str. Nicolae Mavrogheni nr.4, sector 3,
Bucureti", con(orm C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de đvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificărü nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) plan de coordonare reţele edilitare;
e) avizele/acordurile individuale a!e deţinătorilor de reţele edilitare;
fl aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucureti;
g) avizul Ministerului Cultuńi nr.

2. Urmare verificării pe teren din data de 22.11.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele;

a) Iucrarea se va executa subieran, pe o Iungime de 125m, avănd ca punct de pornire
PTS641 situat în trotuarul bulevardului I.C Brătianu ‚ pe Iatura cu Spitalul Colţea, traseul
continuă pe partea numerelor impare aI bd. I.C Brătianu, traversează prin foraj str. Colţei i
Iucrările continuă prin trotuar, traversează str. Mavrogheni, urmând să intre pe trotuarul
numerelor impare aI str. Pătracu Vodă până Ia Iimita de proprietate unde va fi amplasat
un CS i BMPT, Ia imobilul ce are adresa pe str. Nicolae Mavrogheni nr. 4.

b) imobilului.
c) La Iimita trotuarului (aprox. 6m Iăţime) cu carosabilul bulevardului I.C Brătianu există arbori

plantaţi în alveolă.

3, În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVQRABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditü:

a) În situaţia în care apar moditicări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitărb revizuirü avizului înainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

b) În timpul executărü Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lm între cablul
electric i axul fiecărui arbore situat in vecinătatea traseului Iucrărü, conform prevederilor
SR 8591/1997 Reţeĺe edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

c) ĺn dreptul arbońlor din vecinătatea traseului Iucrărfl, săpătura se va executa manual sau
utilizănd o tehnologie adaptată condiţfllor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va Iua măsuri de protejare a

Bd. Regna EIabeta ru 47, cod poştal O513. sedo5. BucureşU. Romäa
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materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare.

d) In cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

e) În cazul în care in urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea Iucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului Iucrărfl, veţi avea
obligaţia inlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prăbuşirea acestora.

O Tn cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifică condiţüle de Iucru pe timp friguros, conform celor speciflcate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuretr.

g) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art. 4, lit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţfllor
verzi de pe teritoriui Municipiului Bucureşti.

h) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrărfl ş
pentru respectarea condiţblor din aviz.

i) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
j) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTÎV,
Simona- Ją a POPA

Exp. A'nZcy*ru
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% PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
1 Direcţia de Mediu

03.0EQ2019

CĂTRE
s.c APA NOVA BUCURESTIS.A.

Str. Tunari nr. 60A, clădirea Stefan cel Mare. etajele 6-9, Sector 2
solicită ridicarea exemplarului de Ia regîstratura PMB

Spre ştünţă:
Administraţia Domeniului Public Sector 1
B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia RM.B. cu nr. 1768038/29.08.2019 şi Ia Direcţia de
Medku cu nr. 9832/30.082019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării
‚Mutare cămin bransament apă pentru imobilul din str. Herman Oberth nr. 25, sector 1",
conform C.U. nr. din 19.03.2019, vă comunicăm următoarele:

În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. din 19.032019 i planuri anexe;
b) memoriul justificativ;
c) clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de A.D.P. sector 1;

2. Urmare verificării pe teren din data de 06.11.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa din carosabil prin trotuar până la Iimita proprietăţii, fără afectarea
vegetaţiei existente in pastilele ce formează aliniamentul străzii Herman Obedh.

b) in apropierea traseului există material dendrologic (2 ex. Fraxinus sp., stänga dreapta
imobil nr. 25, Ia distanţă reglementară faţă de canalul reţelei)

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obhgaţia solicitării revizuirfl avizului inainte de începerea execuţiei Iucrăhlor.

b) În timpul executăńi Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 2m între
marginile canalului de pozare conductă i axul fiecărui arbore situat în vecinătatea
traseului Iucrărh, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţeie edilitere subterane.
Condiţŕi de ampĺasare. Se măreste dinstanţa minima Ia 2m, întrucât arborii sunt bătrâni

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţhlor din teren care să nu distrugă sistemul radicular
aI materialului dendrologic. În timpul Iucrărilor constructorul va Iua măsuri de protejare a

J,i iI

Nr. 176803819832 I
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materiaiului dendrologic, se va evita depunerea pământu)ui sau altor materiale în jurul
trunchiuiui arborilor şi rănireairuperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare.

d) În cazul in care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

e) In cazui în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea lucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi in vecinătatea traseului lucrării, veţi
avea obligaţia inlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor
prejudicii produse prin prăbuşirea acestora

f) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, repubhcată, cu modificările şi
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi. AstfeI este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

g) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifică condiţiile de iucru pe timp friguros, conform ceior speciflcate în Anexa
nr.3 la HCGMB nr 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradaie) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti".

h) Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritońul Municipiului Bucureşti.

i) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării i
pentru respectarea condiţiilor din aviz.

j) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de ia data emiterü.

DIREC
Sim

Bd. Relina Elisabela nr. 4T ccd pcştal 050013, sedor 5, Bucureşt, România
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

.1 BEQ 2019

CĂTRE

o
Spre ştiinţă:

s.c APÁ NOVA BUCUREflS.A.
Str. Turiari nr. 60A. clădirea tefari cel Mare. etajete 6-9, Sector 2

(str. Plumbuita nr. 41, sector 2)

o

Administraţia Domeniului Public Sector 2
Şos. Electronicü nr. 44, secior 2

Nr. 1778604 /11201/

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1778604102.10.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 11201/03.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea
Iucrării:,,Racorđ canal pentru imobilul din strada Plumbuita nr. 41, sector 2", conform C.U.
nr.

‚ vă comunicăm următoarele:

1. ĺn baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U, nr i planuri anexe;
b) Memoriului justificativ;
c) Clasarea Notificărü nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ae deţinătorilor de reţele edilitare;
e) avizul favorabil emis de ADP sector 2;
f) avizul Ministerului Culturii nr

2. Urmare verificării pe teren din data de 06.11.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anteńor, s-au constatat că pe traseul Iucrării i in
vecinătate traseului Iucrădi nu există spaţii verzi i arbori/arbuti plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspecteior constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditü:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ultedor emiterü prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revśzuidi avizuluiinainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze

Bd Regina Eksabeia nr 47. taI 050012. sedor5, Buajre, Roniân i,aiii



suprafetele spaţîilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,

alveole, etc.)
c) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,

prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul administratorului domeniului public în

care se specifică condiţüle de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa

nr.3 la HCGMB nr. 220/19042018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,

autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i

stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure$ľ'.
d) Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform

art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia HCG.MB. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a

spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
e) Prezentul aviz este valabil numai insoţit de avizul Ministerului Culturii i Identităţii

Naţionale.
f) Prezentui aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOJ'4W,
Simona riana

Zrnit:
Exp.Crżsthrn ENA CHE
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1780862117694391179351611793962/11448112499/12882/12907
U31DEQ 7O1

Către : Pascu Miruna
(Bu/evardul Kiseieff nr.20, ap.4, sector 1, Bucuresti)

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1780862109.10.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 11448/10.10.2019, completată cu documentaţia inregistrată Ia P.M.B. cu nr.

169439/05.11.2019; 1793516118.11.2019; 1793962/19.11.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.
12499/06.11.2019; 12882/19.11.2019; 12907/20.11.2019 prin care solicitaţi avizul de specialitate
privind executarea Iucrării: Branęament electric pentru imobilul situat în strada Barajul Argeę
nr.22, sector 1, Bucuresti", conform C.U. nr. din vă
comunicăm următoarele:

1. In baza informatiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. Jin planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notifĺcării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1;

2. Urmare veńficării pe teren din đata de 13.11.2019 a traseului Iucrării conform
informaţülor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de aprox. 40m, pomind din PT 4073 situat
in dreptul proprietăţii situate Ia nr. 26, pe partea numerelor impare, traseul
subtreaversează carosabilul i străbate trotuawl numerelor pare, până Ia Iimita din dreapta
a imobilului situat Ia nr.22.

b) pe traseul Iucrărü i în vecinătate traseului Iucrării nu există spaţii verzi sau arborUarbu$i
plantaţi.

3. b urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIŁ
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) b situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirü avizului inainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

b) In cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifică condiţflle de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritohul Municipiului Bucureti".

c) Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de speciahtate va fi sancţionată conform

Bd. Regiia EIabeLa nr. 47. cod poştal 050013, sector 5. Bucureşli. RomănÉa
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art. 4, Iit, b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
d) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de deírişare sau toaletare material dendrologic.

e) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii si ldentitătii

Nationa(e.
f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

Întocmit:
Exp. Anca Aĺexandru



PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

O 3 UEĽ

Către SC POWERTEC PROIECT SRL — prin dI. — solicită ridicarea
exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domni(a Ancuţa nr 1, sector l

Referitor Ia cererea dvs. inregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1783446/16.10.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 11737/17.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării:
„Racordare Ia reteaua electrică a imobilului situat pe Calea Serban Vodă nr.20420612f0—

sector 4", conform C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:
1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U, nr i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor;
fl avizul Ministerului Culturii nr.

2. Urmare verificării pe teren đin data de 26.11.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o lungime de llm (din care 4m pe domeniul public);
b) Iucrarea se va executa din cablul existent în trotuarul nr pare aI Căű Serban Vodă, până Ia

aproximativ 16,5m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii i pe proprietate, până Ia
noul PC propus:

c) pe traseul Iucrării i în vecinătate traseului Iucrărfl nu există spaţii verzi i arbori/arbuti
plantaţi.

3. In urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite
AVIZ FAVQRA8IL

Conditionat de resQectarea următoarelor conditii:
a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi

obligaţia solicitării revizuirii avizului inainte de începerea execuţiei Iucrăňlor.
b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,

prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţflle de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia lucrărilor 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, lit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţfllor
ver2i de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR
Simona-Martďna

Întocmit:
ExpnţARASCA

Ređ:P.RJ3ex.-27.î z a fost postat pe sile-uI PMB

• pe daia de

Nr. 17834461117371

Bd. Regina Elisabeta nr, 47, cod poştal a500la, sector 5, Bucweşti, România 9 I»e%III
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

ĄÇC. ZillZ
Nr. 1783460111741 I

Către : SC MIRAL INS TAL COMPANY SRL
Aleea Marius Emanoŕl Buteică nr 18-20, sector 3

Spre ştiinţă: Administratia Domeniuiui Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6
Intrarea Lt. Av. Carnnda Gheorghe nr. 9, sector 6

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată ia P.MB, cu nr 1783460116.1a2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 11741/17.10.2019, prin care soflcitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării
„Extindere (subtraversare) conductă gaze naturale i branamente pe bd. uIiu Maniu nr.*i
sector 6", conform C.U. nr. vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din đocumentaţia depusă đe dvs., respectiv;
a) C.U, nr i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) c)asarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediuiui

Rucureşti;
d) plan de coordonare reţele edibtare;
e) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;

aviz emis de ADPDU sector 6.

2. Urmare verificării pe teren din data de 26.11.2019 a traseului Iucrării conform
informaţhlor din documentele enumerate anterior1 s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o iungime de 15m în domeniul pubhc i 130m pe caiea
de acces în domeniul privat, aerian;

b) Iucrarea se va executa din conducta existentă in carosabilul bd. iuliu Maniu, perpendicular,
până Ia Iimita din partea stângă a proprietăţii i pe proprietate, aerian, până in dreptul
clădirü 3 unde are cap terminat;

c) Iucrarea se va executa fără afectarea arborelui existent în vecinătatea Iimitei de
proprietate, de pe domeniul privat.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVQRABIL
Condiţionat de respectarea următoareior conditb:

a) În situaţia in care apar modificări ale proiectuiui, uiterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

b) În timpul executării Iucrări aveţś obUgaţia respectării distanţei minime de 1 m—1 .5m intre
conductă i axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseuiui Iucrării, conform
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

c) În dreptul arboreiui din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialului dendrologic. În timpul Iucrărilor constructorul va Iua măsuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul
trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arboreiui prin manevrarea utilajelor din
dotare.

IÉiiIBď Rena Đisabeta nr 47, wd poştal O53, sedor 5, Buajreş, Rnán



d) În cazul in care este äéţĺonit sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi

răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

e) În cazul in care în urma verificărilor ulterioare (24 Iunŕ de Ia finalizarea lucrărilor) se

constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat În vecinătatea traseului lucrării, veţi avea

obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii

produse prin prăbuşirea acestuia
f) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modif]cările şi

completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze

suprafeţele spaţiilor verzi, Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,

alveole, etc.)
g) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anu)ui calendaristic,

prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în

care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate În Anexa

nr.3 la HCGMB nr. 220/19042018 privind aprobarea Normelor pentru avizarea,

autorizarea, coordonarea i execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i

stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".
h) Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancVonată conform

art. 4, lit, b din Anexa 1 la H.C.S.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
i) Benef]ciarul, respectiv executantul lucrărh, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării ş

pentru respectarea condiţiilor din aviz.

j) ln baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

k) Prezentul aviz are termen de valabihtate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

e Întocmit:

ĺĺj 4 // Exp. Roxana PARASCA

Red:P.RJ3ex.-2T.1 12019 - prezenw avňz a fost poslat pe site-uI PMB
pe daia de

Bd. Reotna ElÉsabeta flĹ 41 cod poştal 050013, sector 5, Bucureşb, Románia f S I
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tcn? PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1783921 I 11781 ‘ O 3 OEĽ 1O1
Către : SC APA NOVA SA - Str. Tunari nr 60 A, clădirea Stefan cei Mare, et. 6-9, sector 2
Spre $iinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii

Spaţii Verzi - B-dui Metalurgiei nr. 12-18, Grnnd Arena, et. 1, sector 4

Đ1RECTOR EXECUTIV,
Simona-A5%ĘA

iĺ * n.śV,X'» Intocmŕt:
Exp.yşj,PĄRASCA

Red:P.RJ3ex&7.1l.źb4.4ezefituI aviz a fost postat pe site-uI FMB
pe dala de

c

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1783921117.1O.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 11781/18.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării:
Branament de apă pentru imobilul din str. Iarba Câmpului nr. $J, sector 4", conform C.U.
nr. cu prelungirea valabilităţii până la data de ‚ vă comunicăm
următoarele:
1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv;

a) C.U. nr. cu prelungirea valabilităţii până Ia data de
planuri anexe;

b) Memoriului tehnic;
c) Ciasarea Notif]cării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de DGL sector 4.

2. Urmare verificării pe teren din data de 27.11.2019 a traseului Iucrării conform
informaţülor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 9m;
b) Iucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Iarba Câmpului,

perpendicular, până la aproximativ 2,5m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţH;
c) pe traseul Iucrării i in vecinătate traseului Iucrărh nu există spaţii verzi i arbori/arbuti

plantati.
3. In urma analizei documentaţiei depuse ş a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVQRABIL
Conditionat de resDectarea următoarelor condiW:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterfl prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitărh revizuirfl avizului inainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţflle de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea ş execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare ş
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.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterh.

Bd. Regina Ehsabeta nr. 47, caI poştal 050013, sector 5, Buuireşd, România IaitľR'
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Către : DL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Eiectronicii nr 44, sector 2

DIRECTOR
Simona-MjManPĄ\.

t(& /‘%ciź \\ ÎntocmU:
Exp. oxan PARASCA

Ýş - ‘‘

Red:P.RJ3ex.-27.1 11Ş út aviz a fost postat pe site-uI PMB ąŮp
hhp:/Mww.pmb.roĺtnstit ńaldirectiudirectia_mediu/avize_arboń_in_consultareiavize_arbori_in_consuttare.php pe data de

Nr. 1783609111791 (176907919952)1

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B, cu nr 1769079/03.09.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 9952/04.09.2019, compietată cu docume taţia înregistrată Ia P.M.B. cu nr.
1336C%k1Ş4O2019 şi ia Direcţia de Mediu cu nr. !‘%“j&3t2019, prin care solicitaţi avizul de
specia(itate privind executarea Iucrăńi: „Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe
str. Sortan Ion nr. 46, sector 2", conform C.U. nr. ‚ vă comunicăm
următoarele:

in baza informaţiiior din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U, nr i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureştk;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) avizul favorabil emis de ADP sector 2.

2. Urmare verificării pe teren din data de
informaţiiior din docűhientele enumerate anterior, s-au

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime
b) iucrarea se va executa din LEA JT existent in trotuarul nr. pare aI str. Scorţan Ion, până Ia

bmita din partea stângă a proprietăţii;
c) pe traseul Iucrării i în vecinătate traseului Iucrărh nu există spaţii verzi i arbori/arbuęti

plantati.

26.11.2019 a traseului Iucrării conform
constatat următoarele:
de 4m

3. În urma analizei documentaţiei depuse si a aspecteior constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulterior emiteňi prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuińi avizului înainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

b) În cazul execuţiei proiectuiui în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anuiui calendaristic,
prezentul aviz este valabfl numai insoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţüle de Iucru pe timp friguros, conform celor speciflcate în Anexa
nr.3 ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti".

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art. 4, ht, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 30412009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentui aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterH.

Bd. Regina Elisabeta nr 47, cod poştal 050013, sedor5, Bucureşt, Románia Íe%iII
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

U&BEĽÎO1')Nr. 1785191 1119651

Către : SC ELECTROCONS PROJECT SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia
registratura PMB

Spre ştiinţă:
. Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1
. ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr 4, sector 1

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1785191/22.10.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 11965/23.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialítate privind executarea Iucrării
hAlimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Ionel Perlea nr. 3, sector 1",
conform C.U. nr. vă comunicăm următoarele:

1. b baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri
b) memońul tehnic;
c) clasarea Notiflcării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) plan de coordonare reţele edilitare;
e) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
f) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor;
g) aviz de traseu emis de ADP sector 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 26.11.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiiior din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 135m;
b) Iucrarea se va executa din PTS 33 existent în Piaţa M. Kogălniceanu, in dreptul imobilului

cu nr, 8 din bd. M. Kogăiniceanu, continuă prin trotuarui nr, pare ai bd. M. Kogăiniceanu,
prin gangul blocului, până Ia aproximativ 2m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii;

c) Iucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de resoectarea următoarelor conditfl:

a) În situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentuiui aviz, aveţi
obiigaţia solicitării revizuirü avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) In timpul executării Iucrăh aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lm—1.5m între
cablul electric i axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului Iucrărü, conform
prevedeńior SR 8591/1997 Reţ&e ediĺitare subterene, Condiţii de amplasare.

c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrăhi, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţiiior din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va Iua măsuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul
trunchiului arborilor şi rănireaĺruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajeior din

rtiiIBd. Regina Elisabeta nr. 47, txd poştal 050013. seeor 5, Bucureşb, RcTlâoia



dotare.
d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendroiogic sunteţi

răspunzători de eventuaiele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabiie.

e) În cazul în care in urma verif]cărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea lucrărilor) se

constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea

obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi supodarea contravalorii eventualelor prejudicH

produse prin prăbuşirea acestora.
f) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,

prezentul aviz este va(abi( numai însoţit de acordul administratowlui domeniuiui public in

care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa

nr3 ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,

autońzarea, coordonarea şi execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i

stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti".
g) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de speciabtate va fi sancţionată conform

art. 4, 11Ł, b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 30412009, privind Normele de protecţie a spaţiilor

verzi de pe teritoriui Municipiului Bucureşti.
h) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării i

pentru respectarea condiţülor din aviz.
i) In baza acestui aviz nu se execută iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

j) Prezentul aviz este valabil numai insoţit de avizul Ministerului Culturii i Identităţii

Naţionaíe.
k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

Întocmit
Exp. Roxana PARASCA

Red:PRJ4ex-27.1 12019 - prezenlul aviz a fost postat pe site-ui PMB
• pe data de

Iôí aÍ

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-$a3€QPA

Bď Reina EI,sabeta nr 47. cod poştal 050013, sedor 5. Bucurş, Româna
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

— D R flPĚian

către: sc APA NQVA SA
Strada Tunari nr 60 A, clădirea Stefan ceI Mare, et. 6-9, sector 2, Bucuresti

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor
Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucuresti

Primăria Sector 3 - Direcţia Administrarea Domeniului Public
Intrarea Odobesti nr. 5-7, sector 3, Bucuresti

Nr. 1782965111163911

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia Primăria Municipiului Bucureti cu nr.
1762965/15.10.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 11639/16.10.2019, prin care solicitaţi
avizul de specialitate privind executarea Iucrării „Extindere reţea publică de apă
potabilă pe bulevardul Theodor Pallađy (între Drumul Lunca Mărcuului i Drumul între
Tarlale) i pe Drumul între Tarlale până Ia intersecţia cu strada Argonului, sector 3",
conform Certificat de Urbanism nr din 04.06.2019, vă comunicăm
următoarele:
1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) certifĺcat de Urbanism nr.
- din . i planuri anexe;

b) Memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia

Mediului Bucureşti;
d) plan de coordonare reţele edilitare;
e) Avize de traseu emis de Administraţia Străzilor i Primăria Sector 3;

2. Urmare verificării pe teren din data de 28.11.2019 a traseului Iucrării conform
iníormaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, astfel:
- pe bd. Theodor Pallady de Ia intersecţia cu strada Drumul Lunca MărcuuIui i până Ia
intersecţia cu strada Drumul între Tarlale, în trotuarul imobilelor cu numere potale
impare, Ia 1 ‚5-2m de bordura dinspre imobile, pe o Iungime de 2577m;
- pe Dwmul între Tarlale, de Ia intersecţia cu bd. Pallady până Ia strada Argonului, în
carosabil, Ia distanţa de lm de bordură, pe o Iungime de 1579m;

b) s-a constatat că in proximitatea lucrării există vegetaţie, astfel:
- pe bd. Pallady există arbori în proximitatea imobilelor cât i în plantaţia de aliniament

stradal, dinspre carosabil;
- Iucrarea străbate alveola (spaţiu verde) ce delimitează sensurile de mers ale străzii Balta
AIbina;
- pe Drumul între Tarlale, există plantaţie de aliniament stradal.

3. Tn urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite
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AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditfl:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz,

aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului inainte de inceperea execuţiei Iucrărilor,

b) În hmpul executării Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1 .5m

între conductă i axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării,

conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane, Condiţii de

amplasare.
c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului iucrării, săpătura se va executa manual

sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul

radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va Iua măsuri

de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor

materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin

manevrarea utilajelor din dotare.
d) b cazul în care este secţionat sistemul radícular al materialului dendrologic sunteţi

răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

e) În cazui în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea Iucrărilor) se

constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului Iucrărü,

veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii

eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.
f) La ŕinalizarea Iucrărilor aveţi obügatia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea

proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).
g) Conform prevederilor art 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificăriie

şi completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze

suprafeele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande,

pastile, alveole, etc.)
h) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului

calendaristic, prezentul aviz este va!abil numai însoţit de acordul administratorului

domeniului public in care se specifică condiţflle de Iucru pe timp friguros, conform

celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea

“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea ş execuţia Iucrărilor de

infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, lit, b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, prMnd Normele de

protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

j) Beneflciarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrărh

si pentru respectarea conditülor din aviz.
k) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material

dendrologic.
1) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1783237/11736 U °EC Zoíg

Către: Master Gaz SRL
(str. Domniţa Fĺorica nr 9, sector 4, BucurestQ

Spre ştünţă: Administratia Domeniuiui Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector &

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată ia P.M.B. cu nr. 1783237/16.10.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 11736/17.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrărü:
„Extindere conductă i branament gaze naturale pentru imobilul situat in str. Orsova
nr.84L, sector 6, Bucuresti", conferm C.U. nr. ‚ vă comunicăm
următoarele:

1. În baza informaţiilor đin documentaţia depusä de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notiticării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţeie edilitare;
e) Aviz A.D.P.D.U S6

2. Urmare verificării pe teren din data de 27.11.2019 a traseului Iucrării conform
informaţülor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea de extindere a conductei de gaze se execută de Ia punctul de cuplare aflat în
apropierea imobiiuiui cu nr. 5, pe o iungime de 29m până in dreptuI imobiiuiui situat Ia
nr.84L situat pe str. Orşova. PRM aferent va avea o Iungime de 5m.

b) pe traseul Iucrării i în vecinătate traseului iucrărü nu există spaţii verzi sau arbori/arbu$i
plantaţi.

3. tn urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) ĺn situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterü prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirfl avizului înainte de inceperea execuţiei iucrărilor.

b) In cazul execuţiei proiectuiui in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anuiui calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţüle de Iucru pe timp friguros, coníorm celor specificate în Anexa
nr.3 ia HCGMB nr. 220119.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autohzarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teńtoriul Municipiului Bucureti"
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c) Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specíalitate va N sancţionată conform

art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia HC.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţfllor

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
d) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

!ntocmit:
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1783463/1794181/11739/12947 U3, 10('ZUI,7

Către: CRISTALIN PROJECT MANAGEMENT
(str. Berveni nr.2, sector 1, Bucuresti)

Spre ştiinţă: AdministraUa străzi ior - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1783463/16.10.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 11739/ĄX/Ć.2019, i având in vedere adresa înregistrată Ia P.M.B. cu nr.
1794181/20.11.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 12947/21.11.2019, prin care solicitaţi avizul de
specialitate privind executarea Iucrării „Alimentare cu energie electrică a imobilului ituat in
Bd. Basarabia 256, C1-C6,C61, sector 3, Bucuresti" conform C.U nr. din
19.07.2019 vă comunicăm următoareie:

In baza informatiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notiticărü nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) plan de coordonare reţe!e edilitare;
e) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
f) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor;
g) Document de Avizare nr. R2/19/455 din 05.09.2019 emis de către Compania Naţională de

Căi Ferale „CFR" -SA.

2. Urmare verificării pe teren din data de 28.10.2019 a traseului Iucrării conform
infonnaţfllor din documenteie enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea de alimentare cu energie electrică se va executa subteran pe o Iungime de aprox.
2x85m, din staţia Titan exitentă pe terenul imobilului cu IE 206799, străbate parţial terenul
imobilului cu IE 206799, traseul continuă subtraversănd sos. Industriilor cât i calea ferată
adiacentă acesteia, unde cablurile vor subtraversa prin forare, până Ia noul PT amplasat in
incinla imobilului alimentat.

b) In apropierea traseului există material dendrologic, platbandă cu arbori plantaţi, pe partea
numerelor pare a bd. Basarabia, de-a Iungul bd. Basarabia si Sos. Industrhlor.

3, In urma analizei documentaţiei depuse ş a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modiflcări ale proiectului, ulterior emiterh prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirh avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) În timpul executărh Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lm intre cablul
electric i axul tiecărui arbore situat în vecinătatea traseului Iucrărü, conform prevederilor
SR 8591/1997 ReţeIe edilítare subterane. Condiţii de amplasare.

c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrărfl, săpätura se va executa manual sau
utilizănd o tehnologie adaptată condiţülor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialului dendrotogic. In timpul Iucrărilor constructorul va Iua măsuri de protejare a

Bd. Regha EI&beta nr. 47. cod poştal 05C013. sector 5. Bucureşti, Romáa
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materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale in jurul
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare.

d) În cazul in care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de Ia finalizarea Iucrârilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului Iucrărfl, veţi avea
obligaţia inlocuirfl exemplarelor uscate şi suportarea contravalorh eventualelor prejudicii
produse prin prăbuşirea acestora.

f) La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).

g) Conform prevederilor ań. 5. Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu moditicările şi
completările ulterioare, persoanele tĺzice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţfllor verzi, Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

h) In cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifică condiţflle de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure$i".

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţfllor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

j) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării i
pentru respectarea condiţfllor din aviz.

k) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
1) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii i Identităţfl

Naţionale.
m) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterü.

Íntocmit:



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1783541t 1792680/1796995/11744/12811/13254 0EC 1019

Către :S.C. EVAM CONSTAL S.R.L
( solicită ridicare exempiarului de Ia registratura PMB)

Spre ştflnţă: Complexul Sportiv Lia Manoliu
(Str. Maior Coravu Ion nr.34)

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1783541(16.10.2019 şi Ia Direcţia
Mediu cu nr. 11744/17.10.2019, compietată cu documentaţia înregistrată Ia P.M.B. cu
nr.1792680/14.11.2019, 1796995/28.11.2019 şi ia Direcţia de Mediu cu nr. 12811/15.11.2019,
13254/29.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrărh
„Bransament de gaze naturale pentru imobilului situat in str. Maior Coravu ion nr.34, sector

C 2, Bucuresti", conform C.U. nr. đin ‚ vă comunicăm următoarele:

În baza informatiiior din documentaţia đepusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. ..‚ “din i planuri anexe;
b) memohul tehnic;
c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;

2. Urmare verificării pe teren din data de 25.10.2019 respectiv 30.10.2019 a traseului
Iucrării conform informaţiiior din documentete enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 7m, având ca punct de pomire conducta
reţelei de distribuţie gaze naturale de medie presiune OL-20 existentă în spaţiul verde din
incinta Complexului Lia Manoiiu, conductă aflată in spaiele Bazinului de sărituri în apă
acoperit C6. BranamentuI se va executa Ia Iimita din dreapta a clădirh cu indicativul C6
(spatele clădirii)

b) s-a constatat că Iucrarea se execută pe un traseu care străbate spaţiul verde din spatele
Bazinuiui de sărituri în apă acoperit C6. Spaţiul verde este neamenajat pe acesta aflându
se aprox. 20 de arbori de diferite dimensiuni precum i vegetaţie spontană.

3. In urma analizei documentaţiei depuse i a aspecteior constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoareior conditii:

a) ln situaţia în care apar modificări aie proiectuiui, ulterior emiterii prezentuiui aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizuiui inainte de inceperea execuţiei Iucrăńlor.

b) În timpul executării Iucrări aveţi obbgaţia respectărfl distanţei minime 1.5m intre conducta
de gaze i axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului Iucrării, conform
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrărfl, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnoiogie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular ai
mateńalului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va Iua măsuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor matehale în jurul
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajeior din
dotare.
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d) Î'azuI in care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

e) In cazul in care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea Iucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului Iucrării, veţi avea
obligaţia inlocuirb exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicU
produse prin prăbuşirea acestora

f) La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).

g) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţHlor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modiflcările şi
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţülor verzi. AstfeI este interzisă betonarea spaţilor verzi (piatbande, pastile,
alveole, etc.)

h) ln cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifică condiţüle de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

i) Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţfllor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

j) Beneficiawl, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării ş
pentru respectarea condiţiilor din aviz.

k) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
1) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterH.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona- iana POPA
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

06. ÜEQ 2üi9
Către SC APA NOVA SA — prin dL — solicită ridicarea exemplarului de Ia
registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul PoIigrafiei nr 4, sector 1

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1784585121.10.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 11898/22.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrărâi:
„Bransament de apă i racord de canal pentru imobilul situat pe str. Buzia nr. 53 A, sector
1", conform C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoaree:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 28.11.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 5m branament + 7m racord;
b) Iucrarea se va executa din conductele existente in carosabilul str. Buzia, perpendicular,

până Ia aproximativ lm i 3m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţfl;
c) pe traseul Iucrării i în vecinătate traseului Iucrării nu există spaţii verzi i arbori/arbuti

plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditü:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiteńi prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirH avizului inainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) La finahzarea Iucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de reahzarea
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).

c) Conform prevederilor ad. 5, bt. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modiflcăńle şi
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţHlor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

d) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anuiui calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea si execuţia Iucrăriior de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti'.

)I

Nr. 17845851118981
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e) Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancuonată conform
art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.CG.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

fl În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
g) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXWT,
Simon

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:PRJ3ex-29.1 l 2019 prezentul aviz a fost poslat pe site-uI PMB
pe dala de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

DEQ 2019Nr. 17651461119661

Către: SC GENERAL MPM IMPEX SRL - Str. Bascov nr 8-12, sector 5

Spre ştbnţă: Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6
!ntrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr 9, sector 6

Referitor Ia cererea vs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1785146/22.10.2019 şí Ia Direcţia de
Mediu cu nr 11966/23.102019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrărfl:
„Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale i branamente pe str. Vijeliei nr. 13 E,
drumul de acces fără denumire dintre proprietăţile cu nr. 12 i 13 B pe str. Vijeliei i pe
drumul de acces cu IE 215730 ‚ sector 6", conform C.U. nr. ‚ vă
comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificărfl nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) PIan de coordonare reţele edilitare;
e) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
f) adresa emisă ADPDU sector 6.

2. Urmare verificării pe teren din data de 26.11.2019 a traseului lucrării conform
informaţhlor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 46,5m;
b) Iucrarea se va executa din conducta existentă în str. Vijeliei, prin drumul de acces între

imobilele cu nr. 12 i 13 B din str. Vijeiiei, drum de pămânUpietri, apoi prin drumul cu nr. IE
215730, până Ia Iimita din partea dreaptă a proprietăţH;

c) pe traseul Iucrării ş in vecinătate traseului Iucrărü nu există spaţii verzi i arbori/arbuti
plantaţi.

3, În urma analizei documentaţiei depuse I a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVQRABIL
Condiţionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterh prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitădi revizuirii avizului înainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

b) In cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţhle de Iucru pe timp friguros, conform celor specifîcate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea ş execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare ş
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti'.

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
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art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilar

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
d) În baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterh.

Îniocmřt:
SCA

Red:P.RlJex.-29.1 1.2019 - prezentul avŕz a fost postal pe site-uI PMB
pe data de

Ił%[t

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-MWj?RQPA

OE ZOíg
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

flc
IU% CU13

Către SC GENERAL MPM IMPEX SRL - Str Bascov nr 8-12, sector 5

Spre giinţă: Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1

DJRECTOR EXECUT(É70
Simona-Marîana PQPA

c1t ‘j Întocmit:
fl Exa Rnxane PARASCA‚ s IĚ

Red:P.RJaex.-29.11.201j- pr2brui avlz a,ýstat pe sile-uI PMD

pe data đe

IeiiI

Nr. 1785144 l 1i9671

Referitor Ia cererea dvs. inregistrată Ia P.M.B. cu nr. 178514412210.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 11967123.10.2019, prin care soiicitaţi avizui de specialitate privind executarea Iucrărü:
„Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale i branamente pe str. Odihnei nr. 22 D,
sector5', conform C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:
1. in baza informaţiilor din documentatia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Proteąia Mediului

Bucureşti;
d) PIan de coordonare reţele edilitare;
e) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
1) aviz de traseu emis de Administraţia Sträziior.

2. Urmare verificării pe teren din data de 28.11.2019 a traseuiui Iucrării conform
informaţiiior din documentele enumerate anterior1 s-au constatat următoareie:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 26m;
b) Iucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Odihnei, in dreprul

imobilului cu nr 20, prin carosabilul str Odihnei, până Ia aproximativ 2,5m faţă de iimita din
partea dreaptă a proprietăţii;

c) pe traseui Iucrării i în vecinătate traseuiui iucrării nu există spaţii verzi i arbori/arbuti
piantaţi.

3. In urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite
AVIZ FAVQRABIL

Conditionat de resnectarea următoarelor condiUi:
a) În situaţia in care apar modificări ale proiectuiui, ulterior emiterü prezentului aviz, aveţi

obligaţia soiicitărfl revizuirü avizuiui înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.
b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,

prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordui administratorului domeniului pubHc în
care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradaie) de pe teritoriui Municipiuiui Bucure$i'.

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriui Municipiului Bucureşti.

d) In baza acestui aviz nu se execută iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e)Prezentulaviz are termen de valabilitate 1 ande Ia

_____________________
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1785132111971 ÜEC 2Oţ

Către: GENERAL MPM IMPEX
(str. Bascov nr 8-12, sector 5, Bucuresti)

Spre ştiinţă: Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6
Intrarea LL Av. Caranda Gheorghe nr 9, sector 6

Referitor la cererea dvs. inregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1785132/22.10.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 11971/23.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrărü:
Extindere conductă i branament gaze naturale nnntrj, imobilul situat pe str. Albiţei nr.IR,
Sector 6, Bucuresti", conform C.U. nr, din vă comunicăm
următoarele:

În baia informaţiilor din dncumentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr, din i pianuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notiflcărü nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor ADP sector;
O avizul favorabil emis de ADPDU Sector 6;

2. Urmare verificării pe teren din data de 27.11.2019 a traseului lucrării conform
informaţülor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 27m, pomind din conducta de distribuţie
existentă pe str Albiţei, din dreptul imobilului situat Ia nr. 2C se cuplează i se extinde pănă
in dreptul imobilului situat pe str. Albiţei nr. IR, branamentuI având Iungimea de 7,5m/:

b) pe traseul Iucrărh i în vecinătate traseului Iucrării nu există spaţii verzi sau arboriiarbuti
plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditfl:

a) În situaţia în care apar modifîcări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirfl avizului inainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi. AstfeI este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

c) In cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însaţit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
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ĐIRECTOR EXECUTIV,
Si ana POPA

f &;

03. n&

Red:AA/3ex.-29,1 1.2019 - prezentul avíz a fost postat pe she-uI PMB
• pe data de

Sd. Rea EJSabeta r. 47. cod poştal 050013, seclorş, Bucure. R00â,a

ÎeI. 021.3055500
htp /Wnw.pmbm

nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,

autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i

stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti'.
d) Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată coníorm

art. 4, Iit, b din Anexa 1 !a H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor

verzi de pe teritońul Municipiului Bucureşti.
e) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

Întocmit:
Exp.



m PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 17851471120051 n 6. ÜEC ZŰig
Către : SC RESTA REAL ESTATE INVESTMENTS SRL - prin d-na
solicită ridicarea exempiarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă:
• Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1
• Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbaná Sector 6

Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1785417/23.10.2019 şi la Direcţia de
Mediu cu nr. 12005/24.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea iucrării
„Alimentare cu energie eiectrică a imobilului situat pe os. Virtuţii nr. 22 D, sector 6",
conform C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiiior din documentaţia depusă de đvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) pian de coordonare reţele edilitare;
e) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;

aviz de traseu emis de Administraţia Străziior;
g) aviz emis de ADPDU sector 6.

2. Urmare verificării pe teren din data de 28.11.2019 a traseului iucrării conform
informaţülor din documenteie enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 90m;
b) iucrarea se va executa din cablul existent în trotuarul os. Virtuţii pe partea imobilelor cu nr.

pare1 prin trotuarul drumului de acces (drum între 2 benzinării), până Ia Iimita din partea
stângă a proprietăţii;

c) iucrarea se va executa fără afectarea arborelui existent în aliniament din vecinătatea
traseuiui.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AV1Z FAVORABIL
Conditionat de resnectarea următoareior conditii:

a) b situaţia în care apar modificări ale proiectuiui, uiterior emiterfl prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) In timpu? executării Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lm—1.5m între
cablul electric i axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseuiui iucrării, conform
prevederilor SR 8591/1997 ReţeIe edilitare subterane. Condiţii de amp(asare.

c) În dreptul arborelui din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţiiior din teren care să nu distrugă sistemul radicular al

Bd. Regina Elisabela nr 47, cod po$ai 050013, sedor 5, Bw.jreçd, România !ł,%III



Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:F.R.I4ex,-29.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe siIe-uI FMB
pe data de

IłaiI

materialului dendrologic. În timpul lucrăror truct&ůî va Iúa măsuri de protejare a

materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul

trunchiului arborelui şi rănireairuperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din

dotare.
d) În cazul in care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi

răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

e) b cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se

constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat in vecinătatea traseului lucrării, veţi avea

obligaţia inlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii

produse prin prăbuşirea acestuia.
f) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi

completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze

suprafeţele spaţfllor verzi, Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,

alveole, etc.)
g) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendarístic,

prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în

care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa

nr.3 Ia HCGMB nr. 220/1904.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,

autorizarea, coordonarea i execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i

stradate) de pe teritoriul Municipiului Bucure$i".
h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform

art. 4, Iít, b din Anexa 1 fa H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privínd Norme(e de protece a spaţiüor

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
i) Beneficiawl, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării si

pentru respectarea condiţiiíor din aviz.
j) In baza acestui aviz nu se execută Íucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECVTIV,
Simona44ana POPA

R1 Pn,iinn FIięheta nr 47 cr4 nostal 050013. sedor 5. Bucure$b. Româna



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

6. DEC îoţg
Către: SC GENERAL MPM IMPEX SRL - Str Bascov nr. 8-IZ sector 5

Spre ştiinţă: P54 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii
Spaţii Verzi - B-dul Meíalurgiei nr 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

Referitor Ia cererea dvs, înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1785607/2310.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 12009/2410.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării
„Bransament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Lutcinr. 46, sector 4", conform
C.U. nr. cu prelungirea valabilităţii până Ia data de vă
comunicăm următoarele:

1. łn baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. cu prelungirea valabilităţii până Ia data de

i planuri anexe;
b) memohul tehnic;
c) clasarea Notif]cării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) avize$elacordurBe individuale ale deţinătorilor de reţe)e edilitare;
e) aviz de traseu emis de DGL sector 4;
fl avizul Ministerului Culturű nr.

2. Urmare verificării pe teren din data de 28.11.2019 a traseului Iucrärii conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 23,5m;
b) Iucrarea se va executa din conducta existentă in parcarea din str Luică, perpendicular,

până Ia aproximativ 7,5m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii;
c) Iucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în platbanda din parcare.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspecteior constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Condihonat de respectarea următoarelor conditfl:

a) În situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulterior emitedi prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirH avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) În timpul executărü Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lm—1.5m intre
cablul electric i axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului Iucrării, conform
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterene, Condiţii de amplasare.

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorui va Iua măsuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale in jurul
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare.

d) În cazul în care este secţionat sistemul radicuiar aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

Nr. 1785607 I 12009 I
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j
În cuI în care în urma veriflcărilor ulterioare (24 luni de Ia finalizarea Iucrărilor) se

constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului Iucrării, veţi avea

obligaţia înlocuirii exempiarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicfl

produse prin prăbuşirea acestora.
f) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările şi

completările ulterioare, persoaneíe fizice i juridice au obligaţka să nu diminueze

suprafeţele spaţfllor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,

alveole, etc.)
g) În cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,

prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în

care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa

nr.3 la HCGMB nr 220/1904.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,

autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i

stradale) de peteritoriul Municipiului Bucureti".
h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform

art 4, Iit, b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
i) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrărü I

pentru respectarea condiţiilor din aviz.

j) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Ma,jana POPA

I !ntocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R.f3ex-29.1 1.2019 - prezentul avíz a ľosI poslat pe site-ul PMS
pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr.1785611112010 os. DEQ 2019
Către : SC FAVEO CONSULTING
(Prelungirea Ghencea nr.25, cam 8 i 10; Sector 6, Bucureti)

Spre ştiinţă: PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public
Intrarea Odobesti nr. 5-7, sector 3

Referitor Ia cererea dvs. înregistrf& Ia P.M.B. cu nL 1785611/23.10.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 12010/24.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrărü:
„Extindere conductă de gaze naturale i branament de gaze pentru imobilul situat pe
Drumul MaIu Rosu nr.43, sector 3, Bucureti", conform C.U. nr.540R1741974 din 16.07.2019,
vă comunicăm următoarele:

1. În baza infonnaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. 540R1741974 din 16.07.2019 i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notiflcărü nr. 16229/01.08.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) PIan de coordonare reţele ediUtare;
e) Avizeleĺacordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
ľ) Aviz emis de către Primăria Sector 3 nr. 377/26.07.2019

2. Urmare verificării pe teren din data de 28.11.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea de extindere conductă gaze naturale (14m) se va executa subteran, din conducta
existentă pe drumul de acces din Drumul MaIu Rosu, până Ia imobilul cu adresa în Drumul
MaIu Rosu.nr. 43. Bransamentul cu o Iungime de aprox. 6m se va cupla Ia noua conductă
de disthbuţie, până Ia imobilul situat pe Drumul MaIu Rou nr.43.

b) pe traseul lucrării si in vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuti
plantaţi.

3. In urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditü:

a) În situaţia in care apar mođificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirfl avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Łegea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu moditicările şi
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

c) ln cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor speciticate in Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,

Bd. Regkia Ekabeta nr 47, cod poştaIOSOOl3. sedors, Bucureşli. Rom&iia
TeI: 021.3055500
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DIRECTOR EXECUTIV,
ia POPA

O .

ÎntocmU:
Exp. Anca AIe)candru

‚1

Red:M.I3ex.-02.12,2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
pe data de

Bd. Rega EIabeta ru. 47, cod poştal 050013, sedor5, Bucureşti, Rom%ita

TeI. 021.3055500
httpJt'n4J pmb m

autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrârilor de infrastructură (tehnico-edilitare i

stradaie) de pe teritoriul Municipiului Bucuretľ'.
d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va f] sancţionată conťorm

art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucurefl.
e) In baza aceslui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau Ioaletare mateńal dendrologic.

fl Prezeniul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către SC CD TIMPURI NQI DEVELOPMENT SRL - prin d-na
- solîcită

ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă:Administraţia străziior - Str Domnifa Ancuţa nr. 1, sector 1

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1785832/24.10.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 12055/25.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării
‚Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Matei Voievod nr. 60-62, sector 2",
conform C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:

1. łn baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notiflcării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) plan de coordonare reţele edilitare;
e) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
fl aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor.

2. Urmare verificării pe teren din data de 28.11.2019 a traseului Iucrării conform
in(ormaţiilor din documentele enumerate anterior1 s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 137m;
b) lucrarea se va executa din PT 187 existent în curtea Universităţii Naţionale de artă teatrală

i cinematografică „I.L. Caragiale", prin curtea universităţii, subtraversează str. Mihai
Voievod, continuă prin trotuarul nr, pare al str. Mihai Voievod, până la aproximativ 6m faţă
de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii;

c) Iucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în curtea Universităţii Naţionale
de artă teatrală i cinematografică „I.L. Caragiale".

d)
3, În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterü prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuidi avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

b) In timpul executăńi Iucrăh aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lm—1.5m intre
cablul electric i axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului Iucrării, conform
prevedeńlor SR 8591/1997 Reţeie edilitare subterene, Condiţii de amplasare.

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se va executa manual sau
utilizănd o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al
materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va Iua măsuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pămăntului sau altor materiale în jurul
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare.

d) ln cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi

Nr. 17858321120551 06'BEC2OJ9
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răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile. -

e) În cazul în care in urma verjflcărilor ulterioare (24 Iuni de la f]nalizarea lucrăriior) se

constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea

obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii

produse prin prăbuşirea acestora.
f) Conform prevederilor ad. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţülor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările şi

completările ulterioare, persoanele fizice si juridice au obligaţia să nu diminueze

suprafeţele spaţiilor verzi, Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,

alveole, etc.)
g) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,

prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul administratorului domeniului public în

care se specifică condiţble de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa

nr.3 Ia HCGMB nr 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normeior pentru avizarea,

autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i

stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti".
h) Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de speciahtate va fi sancţionată conform

art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 30412009, privind Normele de protecţie a spaţiilor

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
i) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării i

pentru respectarea condiţHlor din aviz.
j) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

k) Frezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Marianq POPA

!ntocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.Rflex,-29.I 1.2019 - prezentul aviz a ĺast pastat pe site-uI PMR
pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 17872201122241 06 ÜEC 2019
Către SC APA NOVA SA - Str Tunari nr 60 A, cĺădirea Ştefan ceI Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1
ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr 44, sector 2

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1787220/29.10.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 12224/30.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării:
‚Branament de apă potabiIă pentru imobilul situat pe os. Iancului nr. 44, sector 2",
conforrn C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:
1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de đvs., respectiv:

a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificărü nr, emisă de Agenţia pentru Proiecţia Mediuiui

Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz emis de Administraţia Străzilor;
f) avizul favorabil emis de ADP sector 2.

2. Urmare verificării pe teren din data de 28.11.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de Gm;
b) Iucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Lt. Ionescu Baican,

perpendicular, până Ia aproximativ 3m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţb;
c) pe traseul Iucrării i în vecinătate traseului Iucrării nu există spaţii verzi ş arbori/arbuti

plantaţi.
3. ln urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditfl:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
(_%. obligaţia solicitării revizuírii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) b cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19,04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea ş execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare ş
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.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţülor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) În baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz are-tide valabilitate 1 an de Ia data emiterh.

DIRECTOR EXEC
Simona-MarÎana

-

Intocmit:
Exn. Rvxana,PARASCA

Red:P.RJ4ex-29.ll.2019 - pré ;tat pe site-uI PMB

pe data đe
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

U b. UEQ 7019

Către SC AVI PROD GRUP SRL — soflcită ridicarea exemplaruIui de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2

DIRECTO
Simon

ĺntocmit:

Red:P.R./3ex.-02.12.201 9 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
pe daia đe Ý

Nr. 1787237 i i2232 i

Referitor Ia cererea dvs. inregistrată Ia P.MB. cu nr. 1787237/29.10.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 12232/30.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării:
‚Bransament de gaze naturale pentru imobilul situat pe Aleea Arubium nr. 17, sector 2",
conforrn C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:
1. )n baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea NotificărH nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) avizul favorabil emis de ADP sector 2.

2. Urmare verificării pe teren din data de 28.11.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 6m;
b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul AIeH Arubium, perpendicular.

până Ia aproximativ 5m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii;
c) pe traseul lucrării i în vecinătate traseului Iucrării nu există spaţii verzi i arbori/arbuti

plantaţi.
3. Tn urma analizei documentaţiei depuse si a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVCRABIL
Condiţionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulteńor emiterfl prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuińi avizului înainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaństic,
prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea ş execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucurestľ'.

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe tehtoriul Municipiului BucureştL

d) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de vaiabiliţate 1 an de la data emiterii.

Bd. Regína Dtsabeta nr. 47, d poştal 050013. sector 5, BucureşU, Románia



o
o

(3



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

66. DEC 2Oşg
Către SC AVI PROD GRUP SRL — solicită ridicarea exempIarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Eiectrnnicii nr 44, sector 2

ľ-DiRECTOR EXECUTI rj
Simona-Manana P9 vIrn3ia -

Jĺ .; Intocmit:
‘t97fl'd'ü"Ş'',

ReďP.RJ3ex.-02.12.201 9 - rezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB

pe data đe

Ia

Nr. 17872451122331

Referitor Ia cererea dvs. inregistrată ia P.M.B. cu nr. 1787245/29.10.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 12233/30.10.2019, prin care sobcitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării:
„Bransament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Arbustului nr. 14, sector 2",
conforrn C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:
1. ln baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Ciasarea Notificării nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) avizul favorabii emis de ADP sector 2.

2. Urmare verificării pe teren din data de 28.11.2019 a traseului iucrării conform
informaţhlor din documenteie enumerate anterior, s-au constatat următoareie:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 6m;
b) Iucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Arbustului, perpendicular.

până Ia Iimita din partea dreaptă a proprietăţii;
c) pe traseul IucrărH i în vecinătate traseului Iucrării nu există spaţii verzi i arbori/arbuti

plantaţi.
3. In urma analizei documentaţiei depuse ęi a aspecteior constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor condihi:

a) În situaţia în care apar modificări aie proiectului, ulterior emiterü prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrădlor.

b) În cazul execuţiei proiectuiui in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentui aviz este valabil numai insoţit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifică condiţble de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia (ucrăriior de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritońul Municipiului Bucureti".

c) Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 30412009, privind Normele de protecţie a spaţülor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) În baza acestui avj ecută Iucrări de defrişare sau toaietare material dendrologic.
e) Prezentul aviz ajmentI'yaIabiIitate 1 an de Ia data emiterii.

Exp. Roxana PARASCA

t:.
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r PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

flc

Către : SC AVI PROD GRUP SRL — solicită rîdicarea exemplaruîui de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electroniciŕ nr 44, sector 2

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana PQPA/4

fl103w30 W
.O3iIU

Întocmit:
oxanaţASCA

ReďP.R.!3ex.-02.12.201 9 - prezentul aviz a főMpstat pe síte-uI PMB
pe đala đe .......:.

Nr. 1787247 I 12234!

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1787247/29.10.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 12234/30.10.2019, prin care solicitaţi avizul de speciaiitate privind executarea Iucrării:
Branęament đe gaze naturale pentru imobilul situat pe Aleea Cumidava nr. 5, sector 2",
conforrn C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:
1. in baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U, nr i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificărh nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale aie deţinătorilor de reţeie ediiitare;
e) avizul favorabil emis de ADP sector 2.

2. Urmare verificării pe teren din data de 28.11.2019 a traseului iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 7m;
b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul Aleii Cumidava, perpendicular.

până Ia Iimita din partea stângă a proprietăţii;
c) pe traseui Iucrării i in vecinătate traseului Iucrăńi nu există spaţii verzi i arboriIarbuti

plantaţi.
3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditü:

a) În situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitărü revizuirii avizuiui înainte de începerea execuUei Iucrărilor.

b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentui aviz este valabil numai însoţit de acordul administratowlui domeniului pubiic in
care se specifică condiţüle de iucru pe timp friguros, conform ceior specificate in Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea ş execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare ş
stradaie) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti".

c) Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiuiui Bucureşti.

d) În baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare materiai dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen e valabilitate 1 an de ia data emiteńi.

Bd. Regina Ebsabeta nr 47, 050013. sedor5, Buoimşt. România



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

ne

Nr,1757257ţ122351

Către SC AW PROD GRUP SRL — soIicită ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicü nr 44, sector 2

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia RM.B, cu nr 1757257/29.10.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 12235/30.10.2019, prin care soiicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării:
Branament de gaze naturale pentru imobilul situat pe Str. Dascăiului nr. 73, sector 2",
conforrn C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:
1. in baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) avizul favorabil emis de ADP sector 2.

2. Urmare verificării pe teren din data de 28.li.2019 a traseului Iucrării conform
informaţHlor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 4,5m;
b) Iucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilui str. Dascălului, perpendicular.

până Ia aproximativ 1,5m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii;
c) pe traseul iucrării i în vecinătate traseului Iucrării nu există spaţii verzi si arbori/arbuęti

plantaţí.
3. In urma anaiizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Condiüonat de respectarea următoarelor condiUi:

a) ln sítuaţia în care apar modificări aie proiectului, ulterior emiterh prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuidi avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratowlui domeniului public in
care se specifică condiţiiie de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentw avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti".

c) Nerespectarea ceior menţionate în prezentui aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art. 4, Iit, b din Anexa 1 ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiiior
verzi de pe teńtoriul Municipiului Bucureşti.

d) În baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defńşare sau toaletare materiai dendrologic.
e) Prezentui aviz arJensąe va)abiiitate 1 an de Ia data emiterfl.

DIRECTOR EXECUT4'
Simona-Marianaf9Ąą

Intocmit:
RoxanaPARASCA

Red:P.RJ3ex.-02.122019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB CŤA
pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1787575 I 12238 I 0fl 2019

Către : SC POWERTEC PROIECT SRL - Bd. Banu Manta nr. 2, mansardă, ap. 5, sector 1

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1787575129.10.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr 12238/30.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrărh
»Alimentare cu energie electrică a imobilului din Calea Griviţei nr. 6-10, sector 1", conform
C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) plan de coordonare reţele edilitare;
e) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
f) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor.

2. Urmare verificării pe teren din data de 28.11.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 150m;
b) Iucrarea se va executa pentru cablul LES 2OkV din cabul existent în dreptul imobilului cu

nr 24 din Calea Griviţei, continuă prin trotuarul nr impare aI bd. Dacia, subtraversează bd.
Dacia, până Ia aproximativ 0,5m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii

c) Iucrarea se va executa pentru cablul LES 0,4kV din cablul existent in trotuarul nr. pare aI
CăH Griviţei, continuă prin trotuarul nr. pare aI bd. Dacia, până Ia aproximativ lm faţă de
Iimita din partea dreaptă a proprietăţii;

d) Iucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Condiüonat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitărh revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) În timpul executării Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lm—1.5m intre
cablul electric i axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului Iucrărfl, conform
prevederilor SR 8591/1997 ReţeIe edilitare subterane. Condiţii de ampiasare.

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrărh, săpătura se va executa manual sau
utiflzând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va Iua măsuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare.

d) In cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi

Bd. Regîna Bisabeta nr. 47, cod pcşta! 050013, sector 5, Bucureşti, Ramánia



răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.
e) tn cazul în care în urma verificăńlor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea Iucrărilor) se

constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului Iucrării, veţi avea
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicfl
produse prin prăbuşirea acestora.

f) Conform prevederilor art 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţHlor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au cbligaţřa să nu diminueze
suprafeţeĺe spaţHlor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

g) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiUile de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fí sancţíonată conform
art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

i) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării i
pentru respectarea condiţiilor din aviz.

j) In baia acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
k) Prezentul aviz este valabil numai ínsoţit de avizul Ministerului Culturü i Identităţii

Naţionale.
1) Frezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

&

Red:PRJ3ex-0212201 9 - prezentul aviz a fost poslat pe sile-uI PMB
htlp /Avww pmb arbon n consultare php pe data de

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Maj
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1787745112283(17469661 5867) I O& flEc ?O;g
Către : DI — soIicită ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: P54 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciui Monitorizare şi Control - Servicii
Spaţii Verzi - B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

Referitor la cererea dvs. înregifFată Ia P.M.B. cu nr. 1746966/18.062019 şi Ia Direcţia.de
Mediu cu nr. 5867/19.06.2019, completată cu documentaţia inregistrată ia P.M.B. cu nr.
1787745/30.10.2019 şi ia Direcţia de Mediu cu nr. 12283/31.10.2019, prin care solicitaţi avizul de
specialitate privind executarea Iucrării: „Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe
Vârciorova nr. 4, sector 4", conform C.U. nr. ‚ vă comunicăm
următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notif]cărü nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) PIan de coordonare reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de DGL sector 4.

2. Urmare verificării pe teren din data de 26.11.2019 a traseuiui Iucrării conform
informaţiiior din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 1 14m;
b) Iucrarea se va executa din cablul existent in trotuarul nr. impare aI Drumului Jilavei din

dreptul imobiiului cu nr 1, continuă prin trotuarul nr. impare aI Drumului Jilavei,
subtraversează str. Vârciorova, continuă prin trotuarul nr. pare aI str. Vârciorova, până Ia
Iimita din partea dreaptă a proprietăţii;

c) pe traseul Iucrădi i în vecinătate traseului Iucrării nu există spaţii verzi i arbori/arbuti
plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de resnectarea următoareior conditii:

a) În situaţia in care apar modificări aie proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obhgaţia solicitării revizuirü avizului înainte de inceperea execuţiei Iucrăńlor.

b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifică condiţHle de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 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
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art 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţülor

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
d) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

e) Prezentut aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii. f

DIRECTOR EXECUTIV,
Simon naPOPA

s

o Întocmit:

!oxanaARAscA

Q&DEQ 2ríf

Red;P.RJ3ex-29.l l .2019 - prezenlul aviz a fost postal pe site-uI PMB
pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către : DL üEc 20;g

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B, cu nr 1772909/16.09.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr 1053311T09.2019, completată cu documentaţia ínregistrată Ia RM.B. cu nr.
1787676130.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12284131.10.2019, prin care solicitaţi avizul de
specialitate privind executarea Iucrării „Modificare tehnică a instalaüei de racordare energie
electrică pentru imobilul situat pe str. Codălbiţei nr. 37, sector 2", conform C.U.
nr. vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor đin documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. ś planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) avizul favorabil emis de ADP sector 2.

2. Urmare verificării pe teren din data de 14.11.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior1 s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o ĺungime de lSm;
b) Iucrarea se va executa din LEA JT existent în trotuarul nr. impare aI str. Codălbiţei, prin

trotuawl nr impare aI str Codălbitei, până Ia aproximativ 1,5m faţă de Iimita din partea
stângă a proprietăţii;

c) Iucrarea se va executa fără afectarea arborelui existent in vecinătatea stâlpului.

3, În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditH:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterH prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirfl avizului inainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) În timpul executării Iucrări aveţi obhgaţia respectării distanţei minime de lm—1.5m între
cablul electric i axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului Iucrării, conform
prevederilor SR 8591/1997 Reţeĺe ediĺitare subterane, Condiţii de amplasare.

c) In dreptul arborelui din vecinătatea traseului Iucrăńi, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialului dendrologic. În timpul Iucrărilor constructorul va Iua măsuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pămăntului sau altor materiale în juwl
trunchiului arborelui şi rănirealruperea ramuńlor arborelui prin manevrarea utilajelor din
dotare.

d) In cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea Iucrărilor) se

Fir *i

Nr. 1787676 l 12284 (1772909110533) I
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constată uscarea sau prăbuşirea arborelui afiat in vecinătatea traseuiui iucrării, veţi avea

obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii

produse prin prăbuşirea acestuia.
f) Conform prevederilor art 5, bt. h, din Legea nr 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările şi

completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze

suprafeţele spaţiilor verzi, Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,

alveole, etc.)
g) ln cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,

prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public in

care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa

nr.3 Ia HCGMR nr. 220/19.042018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare ş

stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".
h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform

art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării i

pentru respectarea condiţiilor din aviz.
j) ln baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

} Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Q

Ređ:PRJ3ex..02.12.201 9 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
pe dala de

OIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Ü & DEQ ?üi9
Către : SC AVI PROD GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1787883/30.102019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 12286/31.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării:
Branęament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Constantin Godeanu nr. 44 C,
sector 1", conform C.U. nr. • vă comunicăm următoarele:
1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. i pianuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notiflcăńi nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorHor de reţeie ediiiitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 28.11.2019 a traseuiui Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior1 s-au constatat următoarele:

a) iucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 4m;
b) Iucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Trueti, perpendicular.

până Ia aproximativ 8m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii;
c) pe traseul Iucrării i în vectnătate traseului Iucrării nu există spaţii verzi i arbori/arbuti

plantaţi.
3. In urma analizei documentaţiei depuse şÍ a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
CondiUonat de resDectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterH prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitări( revizuirii avizului inainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

b) in cazul execuţiei proiectului în parioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentui aviz este valabil numai insoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţüle de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiuiui Bucureti".

c) Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de speciabtate va fi sancţionată conform
art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţfllor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) În baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXB
Simona-Marian

Intocmit:
EanaPARASCA

Red:RRJ3ex.-02.12.2019 - prezeńíZiVáQiz a fost postat pe site-uI PMB
pe data de

Nr. 1787883 I 12286 I

Bd. Reina Eisabeta nr. 47, cod pcştal 050013, sector 5, Bucureşt, Romănia
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1787886112287 i O 6. DEC ?Oig
Către : SC AVI PROD GRUP SRL — solicítă ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poĺigrafiei nr 4, sector 1

DIRECTOR EXECUT
Simona-Mariana P0411 m

Ređ:P.RJ3ex.-02122019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB ope data de

L-a I

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1787886/30.10.2019 şi ĺčĎirecţ&
Mediu cu nr. 12287/31.10.2019, prin care solicitaţi avizui de specialitate privind executarea Iucrărü:
„Branament de gaze naturale pentru imobiiui situat pe str. Leordina nr. 15, sector 1",
conform_C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoareie:

In baza informaţiiior din documentaţia depusă de dvs., respectiv;
a) C.U. nr. i pianuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătoriior de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 14.11.2019 a traseului Iucrării conform
informaţülor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 6,5m;
b) Iucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Leordina, perpendicular.

până Ia aproximativ 4,5m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţH;
c) pe traseui Iucrărü i în vecinătate traseului iucrărü nu există spaţii verzi i arbori/arbuti

plantaţi.
3. In urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, uiterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicităńi revizuirii avizului inainte de inceperea execuţiei Iucrăńlor,

b) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordui administratowlui domeniului public in
care se specif]că condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform celor specif]cate in Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti".

c) Nerespectarea ceior menţionate în prezentul aviz de specialitate va f] sancţionată conform
art 4, Iit, b din Anexa 1 ia H.C.G.M.B. nr. 30412009, privind Normele de protecţie a spaţiiior
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) În baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare materiai dendrologic.
e) Prezentul aviz areJen,g1e valabiiitate 1 an de ia data emiterii.

!ntocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Bd. Reina Eíisabeta nr 47. wd ooştal O513. sedor5. Bucures. Romăn
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Nr. 17878881122881 Q DEC 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL — solicită rîdicarea exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poiigrafiei nr 4, sector 1

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1787888/30.10.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 12288/31.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării
»Branament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Pinului nr. 23 A, sector 1",
conform C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:

Ín baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U, nr i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea NotificărH nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1.

2. Urmare verificării pe teren din đata de 28.11.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 5m;
a) Iucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilut str. Pinului, perpendicular

până Ia aproximativ lm faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţh;
b) Iucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament, arbore tânăr i

plante perene.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

A AVIZ FAVORABIL
CondiUonat de respectarea următoarelor conditH:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterfl prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

c) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai insoUt de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr3 Ia HCGMB nr 220/19.04.2018 privind aprobarea ‘Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare ş
stradale) de pe teritoriul Municipiului Rucureti'.

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform

rri - PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cođ poşlal 050013, sedor 5, Bucureşü, Român



art 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

e) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrăríi, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrărh i
pentru respectarea condiţHlor din aviz.

fl In baza acestui aviz nu se execută Iucrăń de defrişare sau toaletare material dendrologic.
g) Frezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECT EXECUTIV,
Si &M PQPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

s

Red:P.R./3ex.-02.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
pe data de

Bd. Regna Bisabeta nr. 47. cod poştai 050013, sector 5, Bucureşb, Ramănia



-1" PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 17678901122891 U6. ÜEQ 2013

Către : SC AVI PROD GRUP SRL — solicită rîdicarea exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr 4, sector 1

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1787890/30.10.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 12289/31.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării:
„Bransament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Baia nr. 17, sector 1", conform
C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:

1. łn baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) PIan de coordonare reţele edilitare;
e) Avizelelacordurile individuale ale deţinătoritor de reţele edilitare;
V aviz de traseu emis de ADP sector 1;
g) avizul Ministerului Culturb nr.

conform2. Urmare verificării pe teren din data de 28.11.2019 a traseului Iucrării
informaţiilor din documentele enumerate anterior1 s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 5m;
b) lucrarea se va executa din conducta existentă in carosabilul str. Baia, perpendicular. până

Ia aproximativ 2m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii;
c) pe traseul Iucrării i în vecinătate traseului Iucrării nu există spaţii verzi i arbori/arbuti

plantaţi, există platbandă cu iarbă.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
CondiUonat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).

c) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modiflcările şi
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţülor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

d) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martte a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condihile de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa

c

Dd. Regna Elisabeta nr. 47, cod pcşlal 050013, sector 5, Bucureşü. Románia Iłž' iI



nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2016 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureęti".

e) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

f) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
g) Frezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simon - arana POPA

Întocmit:
1 Exp. Roxana PARASCA

0nęr

Red:P.RJ3ex.-02.12.201 9 - prezentul aviz a fost postat pe sile-uI PMB

pe data de

Od. Regina Etisabeta nr. 47, wd poştal 050013, sedor 5, Bucureşt, Româna I i I
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

13 6. DEQ 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL — solicită ridicarea exempîarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str Domnŕţa Ancuţa nr 1, sector 1

tt'

Nr. 1788357! 12330 l

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1788357/3110.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr 12330/01.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării:
„Bransament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Vasile Lascăr nr. 137, parter,
sector 2', conform C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:
1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale definătorilor de reţele edilitare;

2. Urmare verificării pe teren din data de 28.11.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de llm;
b) Iucrarea se va executa din conducta existentă in carosabilul str. Vasile Lascăr,

perpendicular, până Ia aproximativ 1,5m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii;
c) pe traseul Iucrării i în vecinătate traseului Iucrării nu există spaţii verzi i arbori/arbuti

plantati.
3, In urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de resDectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterü prezentului aviz, aveţi
obligaţia sohcitării revizuirii avizului inainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţhle de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastwctură (tehnico-edilitare ş
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

c) Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) În baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz este valabil numai insoţit de avizul Ministerului Culturh i Identităţii Naţionale

şi avizul Administraţiei Străzilor Bucureti.
f) Prezentuĺ aviz are termen de valabiłitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Maflana POPA

LB

Întocmit:
Efl%PASCA

irboń_in_consultare/avize,,,arboń_in_cansultare.php, pe dala de

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, d poşlM 050013. sedor 5, Bucureşt, Rcaânia
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 17883541123321 0EQ 2013

către sc AVI PROD GRUP SRL — solicită riđicarea exempiarului de Ia registratura
Primăriei Municipiului Bucure$i
Slrada Ghiocei nr. 11, sector 2, Bucuresti

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector 1
Bulevardul Poligrafiei nr 4, sector 1, Bucure1i

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată ia Primăria Municipiului Bůcuresti cu nr.
1788354/31.102019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 12332/01.11.2019, prin care solicitaţi
avizul de specialitate privind executarea Iucrării „Branament gaze naturale pentru
imobilul situat în strada Stoica Ludescu nr. 35, sector 1", conform certificat de
Urbanism nr.

____________

din 27.05.2019, vă comunicăm următoarele:
1. ln baza informaţiilor din documentaţia depusă de đvs., respectiv:

a) Certificat de Urbanism nr. din 27.05.2019 i planuri anexe;
b) Memoriul tehnic;
c) clasarea Notif]cărfl nr

Mediului Bucureşti;
d) avizeielacordurile individuaie ale deţinătoriior de
e) aviz de traseu emis de Administraţia Domeniului

emisă de Agenţia pentru Protecţia

reţeie ediiitare;
Public sector 1

2. Urmare verificării pe teren din data de 28.11.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anteńor, s-au constat următoareie:

a) iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 4m, din carosabilul străzii Stoica
Ludescu, perpendicular pe imobilul nr. 35, Ia o distanţa de 0.5m faţă de Iimita din
partea dreaptă (imobilul nr. 37).

b) in proximitatea Iucrării se află un arbore, în trotuarui aferent imobiiuiui nr. 35.
3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de resDectarea următoarelor conditfl:

a) În situaţia în care apar modif]cări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz,
aveţi obligaţia solicitărH revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) Tn timpul executării iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1,5m
intre conductă i axul arboreiui situat în vecinătatea traseului Iucrărfl, conform
prevededlor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

c) În dreptul arboriior din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se va executa manual
sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul
radicular aI materialului dendroiogic. În timpul Iucrărilor constwctorul va Iua măsuri
de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pămäntului sau altor
materiale în jurui trunchiuiui arboreiui şi rănirealruperea ramurilor acestuia prin
manevrarea utilajelor din dotare.

d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventuaiele paqube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Bd. Regha Elsaheta nr 47, cod poştaiOSCOl3, sector 5, Bucureşti, Romăa

TeI: 021305 5500
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e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 iuni de Ia finalizarea Iucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în vecinătatea traseului Iucrărfl, veţi
avea obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorfl eventualelor
prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia.

f) La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea
proiectului.

g) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţHlor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande,
pastile, alveole, etc.)

h) Tn cazul execuţiei proiectului În perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul administratorului
domaniului public În care se specifică condiUile de Iucw pe timp friguros, conform
celor specificate in Anexa nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea
“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti'.

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrărfl
i pentru respectarea condiţülor din aviz.

k) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material
dendrologic.

1) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

EXECUTIV,
na! ana POPA

tŕ

J Tntocmit:
‘<% p/ Exp. Alexandw Ânca

o

C i DEC ?ŰR

Red:C.IJ3ex.-02.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB

http :/iůw. pm b . roiinsülulii/phmańa/dírecUíĺdirectia_medíuiavíze_arboń_i n_consu Itareĺavize_arbon_in_consu Iiare. php
pe dala de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Meďu

Nr. 17883461123351 U 0. UŁL 1W

Către : SC AVI PROD GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicŕŕ nr 44, secior 2

éŤ.C_
Întocmit:

\. wr% II Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-02.12.2019 - prezentul aviz a fost postatpif u(PMB <2'
pe data de

ue I

fl-%

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B, cu nr 1788346/31.10.2019 şi ia Direcţia de
Mediu cu nr. 12335/01.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea iucrării:
„Bransament de gaze naturale pentru imobiiui situat pe str. Ciaudiu nr. 10, sector 2",
conforrn C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoareie:
1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) Memoriuiui tehnic;
c) Clasarea Notifîcăríi nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătohlor de reţele edilitare;
e) avizul favorabil emis de ADP sector 2.

2. Urmare verificării pe teren din data de 28.11.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documenteie enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 5,5m;
b) Iucrarea se va executa din conducta existentă în carosabiiul Claudiu, perpendicular. pänă

Ia aproximativ 1 5m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii;
c) pe traseul Iucrării i în vecinătate traseuiui IucrărH nu există spaţii verzi i arbcri/arbuti

plantaţi.
3. In urma analizei documentaţiei depuse ş a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modif]cări ale proiectului, ulterior emiterü prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) In cazul execuţiei proiectuiui în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului pubhc în
care se specifică condiţhle de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normeior pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea ş execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriui Municipiuiui Bucure$i".

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fÎ sancţionată conform
ań. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţblor
verzi de pe teritoriul Municipiuiui Bucureşti.

d) în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare matedal dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Bd. Regina Ehsabeta nr 47, d poştal 050013, sector 5, Bucureş, România
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către SC AW PROD GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr 44, sector 2

DIRECTOR EXECUT4 t
Simona-Maflanq,9OI m Intocmit:

j Exp. Roxana PARASCAbf
J 4ce

Red:P.RJ3ex.-O2.12.2019 -‚.Orezentul avizqost pastat pe s,te-uI PMB

pe data de

Iůŕil

Nr. 1788342/12337/ 110, YtI.Z 7013

Řif&itor Iá cererea dvs. înregistrată Ia RM.B. cu nr. 1788342/31.10.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 12337/01.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrărĺi:
„Bransament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Ceptura nr. 42, sector 2",
conforrn CAL nr. ‚ vă comunicăm următoarele:
1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U, nr i pianuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notiflcării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) avizul favorabil emis de ADP sector 2.

2. Urmare verificării pe teren din data de 28.11.2019 a traseului Iucrării conform
informaţhlor din documenteie enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 4,5m;
b) Iucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str Ceptura, perpendicular.

până Ia aproximativ O,5m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii;
c) pe traseul Iucrării i în vecinătate traseului Iucrării nu există spaţii verzi i arbori/arbuti

plantaţi.
3. In urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORASIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditü:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveti
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) In cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr3 Ia HCGMB nr 220/19.042018 privind aprobarea ‘Normeior pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti".

c) Nerespectarea celor menţionate in prezentui aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) În baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defňşare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturü i Identităţii

Naţionale.
f) Prezentul aviz arQvafabiIitate 1 an de Ia data emiterii.

Bd. Reina Ešsabeta nr. 47, ccd poştal OQO13, sedor 5, BucureşU, RamânÉa
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

0, fJÇ 7019

Către : SC ATF POWER DESIGN S.R.L. — soiicită ridicarea exempiaruiuî de ia registratura
PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2

DiRECTOR EXECUTi

SimonaMaria3t

Red:P.Ri3ex.-02.12.2019 - prazenl S ‘ M pe siie-uI PMB ohttpitwww.pmb.rehinstitutiiÍprimarî&dWeciľ ireciia_mediu/avize_artori_in_consultareiavize_arbodjn_consultare.php pe data de

I,al dk

Nr. 1788772 I 12387 I

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1788772/01.11.2019 şi ia Direcţia de
Mediu cu nr. 12387/04.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea iucrării:
„Branşament de apă portabilă şi racord de canalizare pentru imobilul situat pe str. Oteşani
nr. 3, sector 2", conform C.U. nr. ‚vă comunicăm următoarele:

In baza informaţiilor din documentaţia depusă đe dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediuiui

Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale aie deţinătorilor de reţele edilitare;
e) avizui favorabil emis de ADP sector 2.

2. Urmare verificării pe teren din data de 28.11.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiiior din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 9m branşament + 7m racord;
b) Iucrarea se va executa din conductele existente în carosabilul str. Oteşani, perpendicular,

până Ia aproximativ 7m şi lOm faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţfl;
c) pe traseui Iucrării şi în vecinătate traseului Iucrării nu există spaţii verzi i arbori/arbuti

plantaţi.
3. In urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de resyectarea următoareior conditH:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obhgaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrăriior.

b) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului caiendaristic,
prezentul aviz este vaiabil numai însoţit de acordul administratorului domeniuiui public în
care se specifică condiţiile de iucru pe timp friguros, conform celor speciflcate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia lucrărilor de infrastructură (tehntco-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti'.

c) Nerespectarea ceior menţionate în prezentui aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art 4, ht, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B nr. 304/2009, privind Normeie de protecţie a spaţhlor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaietare materiai dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

Întocmit:
ana PARASCA

Bd. Regína Elisabela nr. 47, d pcştai 050013, sedor5, Bucureş, Romănía
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1789427112491 (1746339/5774)! O6gC îOig
Către : SC RAHMANINOVRESIDENCE SRL - prin d-na - solicită
ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă:
. Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1
• ADP Sector 2 - Şos. Electronicü nr 44, sector 2

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată ia P.M.B. cu nr. 1746339/14.06.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 5774/18.06.2019, completată cu documentaţia inregistrată Ia P.M.B, cu nr
1789427/05.11.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 12491/06.11.2019, prin care solicitaţi avizul de
specialitate privind executarea Iucrării „Redimensionare reţea pubiică de apă potabilă,
redimensionare branament đe apă potabilă i execuţie branęament đe apă potabilă Ia
imobilul din str. Rahmaninov Serghei Vasilievici nr. 50-70, sector 2", conform C.U. nr.

vă comunicăm următoarele:

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) plan de coordonare reţele edilitare;
e) avizele/acordurile individuaie ale deţinătorilor de reţele edilitare;
f) avizul favorabil emis de ADP sector 2;

2. Urmare verificării pe teren din data de 28.11.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 189m;
b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabiiul Căii Floreasca, prin carosabilul

str. Serg. Matei Dumitru, prin carosabilul str. Rahmaninov Serghei Vasilievici, până Ia
aproximativ 165m i 67,5m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii;

c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente in spaţiul verde amenajat pe
domeniul privat aI imobilului din str. Rahmaninov Serghei Vasilievici nr. 50-70.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de resDectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia sobcitării revizuirii avizului inainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) La finalizarea Iucrăriior aveţi obligaţia refacerii spaţiuiui verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon, piante perene, etc).

c) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţhlor verzi din intravilanui Iocalităţiior, republkcată, cu modificările şi
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze

ł%l IIBd. Regina EUşabeta nr 47, cod poştal 050013, sedor5. Bucureşb, Romănia



suprafeţele spaţHlor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

d) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabfl numai însoţit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifică condiţüle de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr 220/19.04.2018 privind aprobarea ‘Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti'.

e) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va f] sancţionată conform
art. 4, Iit, b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiulor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

f) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării i
pentru respectarea condiţiilor din aviz.

g) In baza acestui aviz nu se execută tucrări de defrişare sau toaletare mateńal dendrologic.
h) Prezentul aviz este vaiabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii ęi Identităţii Naţionale

i avizul/acordul Administraţiei Străzilor Bucureti.
i) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterb.

DIRECTO CUTIV,
Sîmon PA

Întocmit:
*

‘
sf. Exp. Roxana PARASCA

Ü & ÜEQ 2013

Red:P.RJ4ex-29.1 1.2019 - prezentul aviz a fost postat pe si[e-uI PMB
pe data de

‚*ą44

Bd. Regina Eiisabeta nr 47, cod poştal 050013, sedor 5, Bucureşti, Románia I ĺI



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

1?a üE 2019
Către : SC APA NOVA SA — prin d-na — solicită ridicarea exemplarului de Ia
registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poĺigrafiei nr 4, sector 1

Referitor ia cererea dvs. înregistrată ia RM.B. cu nr. 1767225/29.10.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 12225/30.10.2019, completată cu documentaţia înregistrată ia P.M.B. cu nr.
1789953/06.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12555/07.11.2019, prin care soľcitaţi avizui de
speciaiitate privind executarea Iucrării „Bransament de apă i racord de canal pentru imobiiul
situat pe str. Ludu nr. 70, sector 1", conform C.U. nr. cu
prelungirea valabiiităUi până Ia data de ‚ vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiiior din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. cu prelungirea valabilităţii până la data de

i pianuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notif]cării nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediuiui

Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deţinătońlor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 28.11.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 9m branament + 7m racord;
b) Iucrarea se va executa din conductele existente in carosabilul str. Ludus, perpendicular,

până Ia aproximativ 2m si 3m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţü;
c) Iucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente in aiiniament.
d)

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABiL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia in care apar modificări ale proiectuiui, uiterior emiterfl prezentuiui aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizuiui înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) În timpul executărh lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lm—1.5m intre
conductă i axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseuiui Iucrărh, conform
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilŕiare subterane. Condiţii de amplasare.

c) În dreptul arboriior din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţHlor din teren care să nu distrugă sistemul radicular ai
materialului dendrologic. in timpui Iucrărilor constructorul va iua măsuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul
trunchiului arboriior şi rănire&ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare.

d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

Ił%iII

Nr. 1787225,1789963 I 12225,12555 I

Bd. Regina Dişabeta nr 47. wd poştal O513, sedor 5, Bucureş, R&nán



Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

e) În cazul in care in urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea Iucrărilor) se

constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi in vecinătatea traseului Iucrăhi, veţi avea

obbgaţia îniocuirh exemplarelor uscate şi suportarea contravalońi eventualelor prejudicii

produse prin prăbuşirea acestora.
f) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările şi

completările ulterioare, persoaneie fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze

suprafeţele spaţHlor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,

alveole, etc.)
g) In cazul execuţiei proiectuluí ?n perioada 15 noiembrie - 15 martíe a anului calendaristic,

prezentul aviz este valabit numai insoţit de acordul administratorului domeniului pubbc în

care se specifică condiţiiLe de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa

nr.3 Ia HCGMB nr 220/19042018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,

autorizarea coordonarea si execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi

stradale) de pe teritoriut Municipiului Bucuresti".
h) Nerespectarea ceior menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform

art. 4, Iit, b din Anea 1 Ia HCG.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor

verzi de pe teritoriul Municipiuiui Bucureşti.
i) Beneficiarul, respectiv executantui Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării i

pentru respectarea condiţiilor din aviz.
j) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona,Mm'iana POPA

]

Red:P.R./3ex.-29.l1 .2019 - prezen(ut aviz a fost postal pe síte-uI PMS
pe data de

Cĺi%nt nr rnf rwtnl fl&li 3 ri1nr R Riinirnti RnmAnia
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către: SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL

Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 18-20, sector 3, Bucuresti

Spre flinţă: Administraţia Domeniului Public Sector 1

Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, Bucuresti

I U. UtL 1U19
Nr. 17834551117401

Referitor Ia cererea dvs. inregistrată Ia Primăria Municipiului Bucureti cu nr.

1783455/16.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11740/17.10.2019, prin care solicitaţi

avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Extindere reţea de distribuţie a

gazelor naturale i branament pentru imobilul din strada Rotaului nr. 14, sector

1", conform Certificatului de Urbanism nr. - - ‚ vă comunicăm

următoarele:

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) Certificat de Urbanism nr. . din data de i planuri anexe;

b) Memoriului tehnic;

c) Clasarea Notiflcării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia

Mediului Bucureşti;

d) PIan de coordonare reţele edilitare;

e) Aviz de traseu emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1;

2. Urmare verificării pe teren din data de 03.12.2019 a traseului lucrării conform

informaţfllor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe strada SutauIui, prin carosabilul acestei străzi

i prin terenul imobilului IE 204105 i aerian, prin terenul imobilului lE 204105, de la

punctul de racordare până în dreptul imobilului nr. 14 din strada Rotaului, bloc B4,

pe o Iungime totală de 68m, dintre care 66m reprezintă extinderea de conductă, din

care lOm pe domeniul public i restul pe proprietate privată, iar branamentul are

o lungime de 2m, pe proprietate privată.

Bd. Regiia EIabeta r 47, cod poşlal D513. sedo5, Bucurfli, Romăa

TeI: 021.305.55.00
htlpihwnw.pmb.ro



!ntocmit:

Exp. AIexauAnca

Red:C,I.I3ex..04.12,2019

prezentul aviz a fosl postat pe sile-ul PMB

hUp:ţN.Ąąw.pmb.ro/instttutiVphmartaIdiroctiVdimctia mediuţavize arboń in consultamlavtze piboh in conşullprę.php

pedatade

O 6. BEQ 2020

Bd. Regi,a Elabeta nr 47, cod poştal 050013, sedors, Bucure$i, Romă,ia

Te!: 021.30555.00
httpIMww.pmb.m UKĄS

=
DoI

b) pe traseul lucrărH i în vecinătate acestuia nu există spaţii verzi sau arbori/arbuti

plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVQRABIL

Conditionat de respectarea următoarelor condiUi:

a) Tn situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterfl prezentului aviz,

aveţi obligaţia solicitării revizuirU avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului

calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului

domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform

celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea

Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de

infrastructură (tehnico-edilitare ş 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.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de

protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) În baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material

dendrologic.

e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.



1'

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

án

Către E-Distribuţie Muntenia SA
Bulevardul Ion Mihalache nr. 41-43, sector 1, Bucuresti

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector 1
Bulevardul Poligraflei nr. 4, sector 1, Bucureti

Nr. 17843331i18451 LUff.

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia Primăria Municipiului Bucureti cu nr.
1784333/18.10.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 11845/21.10.2019, prin care solicitaţi
avizul de specialitate privind executarea Iucrării „Alimentare cu energie electrică a
imobilului situat pe strada Madrigalului nr. 38A, sector 1", conform Certificat de
Urbanism nr. vă comunicăm următoarele:

1. Îaza informaţiilor din documentaţia đepusă de dvs., respectiv:

a) Certificat de Urbanism nr. - í planuri anexe;

b) Memoriul tehnic;

c) Clasarea Notificărfl nr.

Bucureşti;

d) plan de coordonare reţele edilitare;

e) avizde traseu emis de Administraţia Domeniului Public sector 1

9 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

2. Urmare verificării pe teren din data de 03.12.2019 a traseului Iucrării conform

informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele;

a) lucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 65m, prin trotuarul imobilelor cu

numere potaIe pare aI străzii Madrigalului;

b) s-a constatat că există plantaţie de aliniament pe strada Madrigalului, in dreptul

imobilelor cu numere potaIe pare, Iocalizată între imobile i trotuar, fără arbori plantaţi;

3, In urma analizei documentaţiei depuse si a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Conditionat de respectarea următoarelor conditfl:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emitedi prezentului aviz, aveţi

obligaţia solicitării revizuidi avizului înainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

b) În timpul executărfl Iucrări aveţi obhgaţia respectării distanţei minime de lm între

cablul electric i axul fiecărui arbore situat in vecinătatea traseului Iucrărfl, conform

prevederilor SR 8591/1997 Reţele edílîtare subterene. Condiţii de ampĺasare.

Bd. RegWa EIabeta nr 47. cod poştal 050013, sectors, BucureşU. Romáa
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c) In dreptul plantaţiei de aliniament din vecinătatea traseului iúř&n, săpătura se va

executa manual. În timpul Iucrărilor constructorul va Iua măsuri de protejare spaţiului

verde, se va evita depunerea pămăntului sau altor materiale pe acesta.

d) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea

proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).

e) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24i2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările şi

completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze

suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,

alveole, etc.)

f) Tn cazul execuUei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului

calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului

domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform celor

specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor

pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico

edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuretľ'.

g) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie

a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

h) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării

i pentru respectarea condiţülor din aviz.

i) În baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material

dendrologic.

j) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
ţĄU

Simon n

Intocmit:
‘‚ Exp. AIexaţ7A7a

Red:c.I./aex.-04.122019

prezentul aviz a fost postat pe &te-uI PMB
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Direcţia de Mediu

Nr. 1785140/11968 10. BEQZOW

Către : SC GENERAL MPM IMPEX SRL
Str. Bascov nr. 8-12, sector 5

Spre ştiinţă: PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public
Intrarea Odobesti nr. 5-7, sector 3

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1785140/22.10.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 11968/23.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrărü:
„Extindere conđuctă i bransament gaze naturaie pentru imobilul đin str. Nerva Traian
nr.27-33", conform C.U. nr.. đin ‘, vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din đocumentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. 401R1725641 din 04.06.2019 i pianuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. 13968/02.07.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) PIan de coordonare reţele edilitare;
e) Avizele/acordurile individuale aie deţinătorilor de reţele edilitare;
f) avizul favorabil emis de Primăria Sector 3;

2. Urmare verificării pe teren đin data de 28.11.2019 a traseuiui iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Lucrarea de extindere conductă gaze naturale se va executa subteran, pornind din
conducta existentă RP PEIOO SDR1I Dn 125m . Conducta proiectată va fi montată
subteran de Ia punctul de racordare pe terenul din vecinătatea imbilului cu IE 209225 i
continuă prin incinta acestuia pănă in dreptul corpului 9 sc.2 unde va avea CT.
BranamentuI de gaze naturale va avea 4m Iungime i se va executa pănă în dreptul
imobilului cu numărul 27—33, Corp 9, sc.2

b) In apropierea punctului de cuplare, Iângă imobilului situat Ia nr. 27-33 se află un arbore.

3. Tn urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
- Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterfl prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitărü revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) In timpul executărfl Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1.5m între
conductă i axul fiecărui arbore situat in vecinătatea traseului Iucrării, conform
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane, Condiţii de ampĺasare.

c) In dreptul arborelui din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se va executa manual sau
utilizănd o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemui radicular aI
materialului dendrologic. În timpul Iucrărilor constructorul va Iua măsuri de protejare a
materialului denđrologic, se va evita depunerea pămăntului sau altor materiale in jurul
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din
dotare.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
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d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube prcduse Ia condiţii meteo neíavorabile.

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea Iucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului Iucrărh, veţi avea
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prăbuşirea acestora

f) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform celor speciflcate in Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/1904.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea í execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti".

g) Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

h) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia IucrărH i
pentru respectarea condiţiilor din aviz.

i) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
Prezentul aviz are termen de valabilitaţe 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTO&ĘXECUTIV,
POPA

4 ů. MMLÎWi
( t.4,kJJ

Intocmjt:
Exp. iţexandru

I'j

06. DEQ 2020

Red:.kk/4ex.-03.12,2019- prezenłul avz a fasČ posIa pe şile-uI RM&
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

1 flJJEQJQ)9

___________________________

Către :SC GENERAL MPM IMPEX SRL
Str. Bascov nr. 8-12, sector 5

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str Domnifa Ancuţa nr 1, sector 1

Administratia Domeniului Pubiic şi Dezvoltare Urbană Sector 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6

Nr. 1785138/11969

Referitor Ia cererea dvs. inregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1785138/22.10.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 11969/23.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrăńi:
„Extindere conductă i branament de gaze naturale pentru imobilul situat in str. Ada Kaleh
nr.25, sector 6, Bucureti", conform C.U. nr. din ‚ vă comunicăm
următoarele:

In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr, s din i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notif]cării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) PIan de coordonare reţele edilitare;
e) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
f) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor ADP sector;
g) avizul favorabil emis de ADPDU S6;

2. Urmare verificării pe teren din data de 27.11.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Extindere conductă i branament gaze: Iucrarea se va executa subteran, pe o
aprox. lOOm, pornind de pe strada Orova, din conducta existentă în carosabil,
prin str. Ada Kaleh până in dreptul imobilului situat Ia nr, 25 unde se va
branament PEIOO SDRII cu Iungimea de 3m i un P.R.M aferent.

b) pe traseui Iucrării i în vecinătate traseului Iucrării nu există spaţii verzi
plantaţi.

Iungime de
continuând
realiza un

sau arbori/arbusti

3, În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea urmăloarelor condith:

a) În situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterb prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului inainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi. AstfeI este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

Bd. Regiia EIabeta nr. 47, cod poştal 050013, sectar 5, Bucureşti, Rmáa
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c) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor speciflcate în Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure$i".

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art. 4, lit, b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşt

e) ln baza acestui aviz nu se execută lucrări úe defrişare sau toaletare material dendrologic.
f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterü.

DIRECTOR EXECUTIV,
Sim t iana POPA

Întocmit:
Exp.Ancaaru

O 6, D(Ę 2020

Red:AAi3ex.-02.1 12019 prezentul aviz a fost postal pe sile-ul PMB
pe data de

Bd. Regha Etabeta nr. 47, cod poştat 050013, sedors, Bucureşti, Romăa / “°
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

jţ3.

Către : s.c ENERCONSTRUCT S.RL
(Sir. Caraiman nr. 63, Sector 1, Bucuresti)

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2

Nr. 1785435/12007

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1785435/23.10.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 12007ĺ24.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrărü:
„Eliberare ampiasament prin đesfiinţarea instaiaţiilor electrice existente pentru imobilui cu
adresa in strada Licurg nr.2, sector 2, Bucuresti", conform C.U. nr. din

vă comunicăm următoarele:

In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. n ;i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificărfl nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 2;

2. Urmare verificării pe teren din data de 28.11.2019 a traseului iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 12m, pornind din str. Licurg unde se vor
dezafecta branamenteIe existente i se va înlocui cablul subteran stradal T958-CD1S5,
între zonele de deviaţie ale branamenteIor din cablul stradal, Se va monta o cutie stradală
tip DS4522 pe terenul beneficiawlui Ia Iimita de proprietate.

b) pe traseul Iucrărü i in vecinătate traseuiui Iucrării nu există spaţii verzi sau arboń/arbuti
plantaţi.

3. ĺn urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitărü revizuirü avizului inainte de inceperea execuţiei Iucrăriior.

b) Conform prevederilor ad. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţiior, republicată, cu modiflcările şi
completăńle ulterioare, persoane!e fizice i juridice au obhgaţia să nu diminueze
suprafeţeie spaţfllor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (piatbande, pastiie,
alveole, etc.)

c) In cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai insoţit de acorduĺ administratorului domeniului public în
care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2016 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,

Bd. Regia EIabeta nr 47. cod poştal 050013. sevtor5, Bucuşli. Ra%iia
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autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti'.

d) Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va f] sancţionată conform
art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţülor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

e) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
f) Prezentul aviz este valabfl numai insoţit de avizul Ministerului Culturii si Identitătfl

Nationale.
q) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu
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Nr. 1785598, 17880381112008, 12341!!

Către Tehnic Instal Grup — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura Primăriei

Municipiului Bucuresti

Strada Ghiocei nr. 20, sat Zurbaua, comuna Dragomiresti, judeţul Ilfov

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucuresti

RefáfIa cererea dvs. înregistrată la Primăria Municipiului Bucureti cu nr.

1785598/23.10.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 12008/24.10.2019, completată cu

documentaţia înregistrată Ia Primăria Municipiului Bucureti cu nr 1788038/31.10.2019 şi

Ia Direcţia de Mediu cu nr. 12341/01.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate

privind executarea Iucrării: „Bransament de apă pentru imobilul situat pe oseaua

Gheorghe Ionescu Sise$i nr. 261-263, sector 1", conform Certificatului de Urbanism

nr. ‚ vă comunicăm următoarele:

1. ĺn baza informaţiilor din đocumentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) Certificat de Urbanism nr, i i planuri anexe;

b) Memoriului tehnic;

c) Clasarea NotificărH nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia

Mediului Bucureşti;

d) Avizelelacordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;

e) Aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor.

2. Urmare verificării pe teren din data de 03.12.2019 a traseului Iucrării conform

informaţHlor din documentele enumerate anterior, s-au consta[ următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 5m, pornind din conducta

existentă în soseaua Gheorghe Ionescu Sisesti, Ia Iimita cu trotuarul, perpendicular

pe imobil.

b) pe traseul Iucrării i în vecinătate acestuia nu există spaţii verzi sau arbori/arbuti

Bd. Regkia EIahea nr 47. cod poştal 05C013, sedoc5, Bucwşti, Ranáua

TeI: 021.305.5500
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3. Tn urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Conditionat de resnectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia in care apar modiflcări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz,

aveţi obligaţia solicitărfl revizuirfl avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţUlor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările

şi completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze

suprafeţele spaţhlor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande,

pastile, alveole, etc.)

c) Tn cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului

calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului

domeniului public în care se specif]că condiţiile de lucru pe timp friguros, conform

celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea

“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia lucrărilor de

infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fl sancţionată

conform art. 4, ht, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de

protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

e) Tn baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material

dendrologic.

f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterH.

DIRECTOR EXECUTIV,

SimopaPOPA

Întocmit:

Exp. AI7uAnca
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 17882341123381

Către : SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL - Aĺeea Merius Emenoiĺ Buteică nr. 18-20, sector 3

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1

DIRECTOR EXEcL'4

Simona-Mariana Intocmit:

$XaflaZSCA

Red:P.RJSex.-O6.12.201 - prŕzentvl avita fost postat pe site-uI PMB
pe đata de â.

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1788234/31.10.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 12338/01.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea IucrărH:
»Branament de apă, branament de incendiu i racord de canalizare pentru imobilul din
str. Petru Rares nr. 15, sector 1", conform C.U. nr. ‚ vă
comunicăm următoarele:
1. In baza informaţiilor din documentaVa depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor.

2. Urmare verificării pe teren din data de 03.12.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 9m branament de apă + 9m
branament de incendiu + 7m racord;

b) Iucrarea se va executa din conductele existente în carosabilul str. Petru Rare,
perpendicular, până Ia aproximativ 14,5m i 15,5m faţă de Iimita din partea stăngă a
proprietăţii i 2,5m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăi;

c) pe traseul IucrărH i în vecinătate traseului Iucrării nu există spaţii verzi i arbori/arbu$i
plantaţi.

3, In urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor condhii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului inainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristtc,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifică condiţhle de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 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 in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) În baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz ąratermen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

R1 Rpnjn3 Flisabeta ní 47. csd eostal 050013. sector 5. BucureştL Romănia
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

I 0. ULĽ iUJ

Către SC AKCENT RESIDENTIAL CONSTRUCTION S.R.L. - prin SC A TF POWER DESIGN
SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: Administraţia străziIor - Str Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1

Referitor Ia cererea dvs. înregístrată Ia P.M.B. cu nr. 1789166/04.11.2019 şi ia Direcţia de
Mediu cu nr. 12453/05.11.2019, prin care soIicitaţi avizul de specialitate privind executarea iucrărfl
‚Branament de apă potabilă i racord de canalizare pentru imobilul situat pe os. Pipera
nr. 61, sector 2", conform C.U. nr. vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U, nr i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor.

2. Urmare verificării pe teren din data de 28.11.2019 a traseului Iucrării conform
informaţfllor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 6m branęament + lOm racord;
b) Iucrarea se va executa din conductele existente în carosabilui os. Pipera, perpendicular,

până Ia aproximativ 38m i 41m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii;
c) Iucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente in platbanda ce desparte

sensurile de circulaţie.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
CondiUonat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterH prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) În timpul executărfl Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lm—1.5m între
conductă i axul fiecărui arbore situat in vecinătatea traseuIui IucrărH, conform
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de ampĺasare.

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manuaI sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va Iua măsuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale in jurul
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare.

d) In cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualeie pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea Iucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi in vecinătatea traseului IucrărH, veţi avea

It%&i iI

Nr. 17891661124531
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obügaţia inlocuirü exemparelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prăbuşirea acestora.

f) În cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anuiui calendaristic,
prezentul aviz este valabfl numai însoţit de acordut administratorului domeniului public in
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr3 Ia HCGMB nr. 220/19.042016 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti".

9) Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art. 4, lit, b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţülor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

h) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru executia lucrării i
pentru respectarea condiţiifor din aviz.

i) ln baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
j) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR/EÝECUP'4\

SimonaA(4anpPQPA*
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n PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1788717,1797712 i 12378,13293! 10. flE. ?Oh1

Către SC BPM DEVELOPERS SRL — prin d-na Crudu Ana — solîcită ridicarea exemplarului
de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii
Spaţii Verzi - B-dul Metaiurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

i,rii

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B, cu nr 1788717/01.11.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 12378/04.11.2019, completată cu documentaUa inregistrată Ia P.M.B, cu nr
1797712/29.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr 13293/02.12.2019, prin care solicitaţi avizul de
specialitate privind executarea Iucrării: • Deviere cabluri mUjt aferente i reamplasare T64
pentru eliberarea amplasamentului situat pe str. Constantin Bosianu nr. 25-27-29, sector 4",
conform C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de đvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) PIan de coordonare reţele edilitare;
e) Avizeleiacordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
V aviz de traseu emis de DGL sector 4.

2. Urmare verificării pe teren din data de 04.12.2019 a traseului Iucrării conform
informaţülor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 90m;
b) Iucrarea se va executa din T64 existent in trotuarul nr. pare aI str. Mitropolit Filaret, prin

trotuawl nr impare aI str Constantin Bosianu, până Ia Iimita din partea stângă a
proprietăţii;

c) pe traseul Iucrării i in vecinătate traseului Iucrării nu există spaţii verzi i arbori/arbuti
plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulterior emitedi prezentuiui aviz, aveţi
obligaţia solicităńi revizuirii avizului inainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea ş execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare ş
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucurestľ'.

c) Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sedor 5, Bucureşü, Románia



verzi de pe teritoriul Municípiuluí Bucureşti.
d) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

e) Prezentul aviz este vaiabil numai insoţit de avizul Ministerului Culturii şi )dentitäţii

Naţionale.
f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTORj-9(ECUTIV,
simĐfh4PoPA

(( ţrri Întocmit:
\\i ‘ćJh ĺĺ JJ Exp. Roxana PARASCA

:

06. DEC ZU20

Red:P.R/3ex-06.12201 9 - prezentul avz a fast postat pe site-uI PMB
• pe dala de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

DIRECTOR EXEGfl1LV.
VĂ

Sîmona-Maria p
ţntocmit:

ţ Ó ţanaPf0RASCA

Ređ:RRi3ex.-O6.12.2OI9pr eniúľviza fost postat pe site-uI PMB
pe data de

IaiiI

Nr.17896551124871 tLw.

Către : SC Best Electroproiect S.R.L. - pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA — solîcită ridicarea
exemplaruluî de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1

Referitor Ia cererea dvs. inregistrată Ia P.M.B, cu nr 1769655/05.11.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 12487/06.11.2019, prin care solicitaţi avizul de speciahtate privind executarea Iucrărh:
„Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa Prelungirea Ghencea nr. 254 F,
sector 6", conform C.U. nr. vă comunicăm următoarele:
1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. i p!anuri anexe;
b) Memoriuluj tehnic;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) PIan de coordonare reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor.

2. Urmare verificării pe teren din data de 28.11.2019 a traseului Iucrării conform
informaţblor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 85m;
b) Iucrarea se va executa din PT 4283 ampiasat pe terenul cu IE 218586, prin trotuarul nr.

pare a Prelungirü Ghencea, subtraversează Prelungirea Ghencea, până Ia Iimita din partea
stângă a proprietăţii;

c) pe traseul Iucrării si în vecinătate traseului Iucrării nu există spaţii verzi ęi arbori/arbuti
plantaţi, există vegetaUe spontană.

3. In urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite
AVIZ FAVORABIL

Conditionat de respectarea următoarelor conditii:
a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.
b) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,

prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţflle de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 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 in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art. 4, ht, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiiIor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterH.

(
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Dírecţia de Mediu

15 UL122o

Către: SC FAVEO CON5ULTING SRL
Prelungirea Ghencea nr. 25, camerele B i 10, sector 6, Bucuresti

Spre ştiinţă: Primăria Sector 4 - Direcţia Gospodărire Locală
Bulevardul MetaIurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4, Bucuresti

Nr. 17846581119011

1.

Reféritor Ia cererea dvs. înregistrată Ia Primăria Municipiului
1784658/21.10.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 11901/22.10.2019,
avizul de specialitate privind executarea Iucrării „Branament gaze
imobilul situat pe strada Dumbrăveni nr. 4, sector 4", conform
Urbanism nr. vă comunicăm următoarele:

b)
c)

Bucureti cu nr.
prin care soIicitaţi

Memoriul tehnic;

ln baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) Certificat de Urbanism nr. i planuri anexe;

Clasarea Notif]cărfl nr
Mediului Bucureşti;

naturale pentru
Certificatului de

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) Aviz de traseu emis de Primăria Sector 4.

- emisă de Agenţia pentru Protecţia

nr. 4

2. Urmare veiŕijieren din data de 05.12.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 9 mI, perpendicular pe imobil, Ia
d=0,5m faţă de imobiluI nr. 4A, prin carosabilul străzii Dumbrăveni i trotuarul
aferent imobilului nr. 4.

b) s-a constatat că există un arbore în trotuarul străzii Dumbrăveni, în faţa imobilului

3. in urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite
AVIZ FAVORABIL

Conditionat de resnectarea următoarelor conditii:
a) Tn situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz,

aveţi obligaţia solicitărü revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.
b) În timpul executării Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1 .5m

între branament i axul arborelui situat in vecinătatea traseului Iucrării, conform
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane, Condiţii de ampiasare.

c) In dreptul arborelui din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se va executa
manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă
sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea
pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea
ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

Bd. Ragiia EIabeta ‚w 47, cod poştal 050013, sedor5, Bucureşli, Rom&ia

TeI: 021.3055500
hIip:lWn'nv.pmb.m



Red:C.I./3ex,-06.12.201 9
prezenlul aviz a fost poslat pe site-uI PMB
htin://.pmb.mRnsIitutíiIohmańa/directfl/directia mediu/avize arboń in consultareiavize arbcri in consultare.php
pe data de

10. BEQYÜÎ9

5d Regiia EIabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, Românta

Tel: 021.30555.00
htlp:1W.n.v.pnb

d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

e) în cazul În care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia fînalizarea Iucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în vecinătatea traseului Iucrării, veţi
avea obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii eventualelor
prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia.

f) La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).

g) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande,
pastile, alveole, etc.)

h) In cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul administratorului
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform
celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea
“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de
protecţie a spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

j) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrărfl
i pentru respectarea condiţfllor din aviz.

k) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material
dendrologic.

1) Frezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterfl.

DI ECUTIV,
S Jna-Marta POPA

!ntocmit:
Exp. AIexpca
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 17869381121871 1.3, ÜEQ 2O1

Către : sc PRQSPER GAZ SRL

Bulevardul Basarabiei nr 69, bloc A16A, scara 1, apartament 6, sector 2, Bucuresti

Spre ştiinţă: Primăria Sector 5 — Direcţia Generală Operaţiuni

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5, Bucuresti

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia Primăria Municipiului Bucure$i cu nr.

1786938/28.10.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 12187129.10.2019, prin care solicitaţi

avizul de specialitate privind executarea Iucrării „Extindere conductă i racord gaze

naturale pentru imobilul situat pe strada Botorca nr. 41, sector 5", conform Certificat

de Urbanism nr. ‚ vă comunicăm următoarele:

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) Certificat de Urbanism nr. ) i planuri anexe;

b) Memoriul tehnic;

c) Clasarea Notiflcărü nr, i emisă de Agenţia pentru Protecţia

Mediului Bucureşti;

d) PIan de coordonare reţele edilitare.

2. Urmare verifîcării pe teren din data de 05.12.2019 a traseului Iucrării conform

informaţfllor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 29 mI (extindere conductă pe o

Iungime L=23 i branament cu L=6m), prin carosabilul i trotuarul străzii Botorca.

b) s-a constatat că există un arbore în trotuarul străzii Botorca.

3. Tn urma analizei documentaţiei depuse şÍ a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVQRABIL

Conditionat de respectarea următoarelor conditfl:

a) În situaţia in care apar modif]cări ale proiectuiui, ulterior emiterii prezentului aviz,

aveţi obligaţia solicitării revizuirü avizului înainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

b) în timpul executării Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1 .5m

între branament ş axul arborelui situat in vecinătatea traseului Iucrărü, conform

prevederilor SR 8591/1997 ReţeIe ediliiare subierane. Condiţii de amplasare.

c) În dreptul arborelui din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se va executa

Bd, Regna Ęhsabeta rY. 47, cod poştal 05C013. sevtor5, Bucureşli, Rom

Tel: 021.30555.00
hHpJNnw.pmb.ro



manual sau utiiizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă
sistemul radicular ai materialului dendrologic. În timpul iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea

pământului sau aitor materiale în jurul trunchiuiui arborelui şi rănirea/ruperea

ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţit meteo nefavorabile.

e) În cazul în care in urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea Iucrărilor) se

constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat in vecinătatea traseului Iucrării, veţi

avea obiigaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii eventualelor

prejudicU produse prin prăbuşirea acestuia.

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).

g) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 2412007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările

şi completările ulterioare, persoanele fizice si juridice au obligaţia să nu diminueze

suprafeţele spaţhlor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande,
pastile, alveole, etc.)

h) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului

calendaristic, prezentui aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului

domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform
celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea
“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradaie) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de

protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
j) Benefciarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia ucrării

si pentru respectarea condiţiilor din aviz.

k) În baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material

dendrologic.

1) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterfl.

DIRECTOWJIV,
ľ.'

Simoná-Tilariana P
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către: SC ELECTROCONS PROIECT SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia

registratura Primăriei Municipiului Bucuresti

Strada Poieniţei nr 9, apartament 1, oras Pantelimon, judeţul Ilfov

Spre ştiinţă: Primăria Sectorului 4 - Direcţia Gospodărire Locală

Bulevardul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4, Bucuresti

Nr. l7872851l2226I..!.ŞJJEĘ 2019

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia Frimăria Municipiului Bucureti cu nr.

1787285/29.10.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 12226/30.10.2019, prin care solicitaţi

avizul de specialitate privind executarea Iucrării: „Alimentare cu energie electrică a

ansamblului de Iocuinţe din strada Orgu Tănase nr. 15, sector 4, Bucure$i", conform

Certificatului de Urbanism nr. ‚ vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) Certificatului de Urbanism nr. i planuri anexe;

b) Memoriului tehnic;

c) clasarea Notiflcării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia

Mediului Bucureşti;

d) PIan de coordonare reţele edilitare;

e) Aviz de traseu emis de Primăria Sector 4;

2. Urmare verificării pe teren din data de 05.12.2019 a traseului Iucrării conform

informaţiilor din đocumentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime totală de 585m1, dintre care 350mI

pe domeniul public, 160m1 în incinta Iiceului Dacia i 75m1 pe proprietatea

beneficiarului, pornind din PTZ1499 existent pe proprietatea IE 213442 (Liceul

Tehnologic Dacia), continuă prin incinta proprietăţii, apoi prin trotuarul imobilelor cu

numere potaIe pare aI străzii Grigore Marin, până Ia intersecţia cu strada Orgu

Tănese, continuă prin trotuarul imobilelor cu numere potaIe impare aI aceleiasi

Bd. Reha ElLsabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, Româiia

TeI: 021.305.55.00
htlpihwnąpmbro
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străzi1 până Ia imobilul ce va fi alimentat.

b) pe traseul lucrării, ce se executa pe domeniului public i în vecinătate acestuia nu

există spaţii verzi sau arbori/arbusti plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterH prezentului aviz,

aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) Conform prevederilor art 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările

şi completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze

suprafeţele spaţfllor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande,

pastile, alveole, etc.)

c) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului

calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului

domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform

celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea

“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de

infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti".

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de

protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

e) În baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material

dend rologic.

f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRĘCT ECUTIV,
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

către: Doamna Stirbu Corina Marinela
Strada Vasile Gherghel nr. 33, corp A, ap. 1 B, sector 1, Bucuresti

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector 1
Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, Bucuresti

Nr. 17875211122371 ‘Ý BEG 201g

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia Primăria Municipiului Bucureti cunr.
1787521/29.10.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 12237/30.10.2019, prin care solicitaţi
avizul de specialitate privind executarea Iucrării „Bransament electric pentru imobilul
din strada VasiIe Gherghel nr. 33, apartament 1, sector 1. Bucure$i", conform
Certificat de Urbanism nr. ‚ vă comunicăm
următoarele:
1. In baza informaţiilor đin documentatia depusă de dvs., respectiv:

a) certificat de urbanism nr. i planuri anexe;
b) Memoriul tehnic;
c) clasarea Notificărfl nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia

Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) Aviz de traseu emis de Administraţia Domeniului Public sector 1.

2. Urmare verificării pe teren din data đe 05.12.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 28m1, din stâlpul Iocalizat în
dreptul imobilului nr. 18, prin carosabilul străzii Vasile Gherghel i trotuarul aferent
imobilului nr. 33.

b) s-a constatat existenţa unui arbore în dreptul imobilului nr. 33.
3. Tn urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) Tn situaţia în care apar modif]cări ale proiectului, ulterior emiterfl prezentului aviz,
aveţi obligaţia solicitărfl revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) In timpul executării Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1 m între
cablul electric ş axul arborelui situat în vecinătatea traseului Iucrărfl, conform
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane, Condiţii de amplasere.

c) Tn dreptul arborelui din vecinătatea traseului Iucrărh, săpătura se va executa
manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă
sistemul radicular aI materialului dendrologic. În timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea
pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea
ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

d) In cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele paqube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

Bd. Regha Eusabeta rw. 41. cad poştal 050013, sectar5, Bucureşti. Romáiia

TeI: 02130555.00
htlpilwww,pmb.ro
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e) în cazul în care în urma veriflcărilor ulterioare (24 Iuni de Ia flnalizarea Iucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în vecinătatea traseuiui iucrărfl, veţi
avea obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii eventualelor
prejudicfl produse prin prăbuşirea acestuia.

f) La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).

g) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, persoanele fizice si juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţhlor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande,
pastiie, alveole, etc.)

h) in cazul execuţiei proiectuiui în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului
domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform
celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea
‘Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

j) Beneflciarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării
i pentru respectarea condiţiilor din aviz.

k) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material
dend rologic.

1) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

!ntocmit:

Exp. rca
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

‘-J=flE=9pşg
Nr. 1787801112275

Către: E-Distribu ţie Muntenia prin SC Atf Power Design SRL
(solicită ridicarea răspunsului de la registratura PMB)

Spre ştiinţă: Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6

Referitor Ia cererea dvs. inregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1787801I30.10.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 12275/31.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrărfl
AIimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada George Ranetti nr.35 sector 6,
Bucure$i", conform C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:

1. łn baza informatiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr, ( n i planuri anexe;
b) memohul tehnic;
c) clasarea Notiflcării nr. - emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de emis de ADPDU Sector 6;

2. Urmare verificării pe teren din data de 06.12.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 90, având ca punct de pornire postul de
transformare 5069 amplasat pe strada George Ranetti, in zona intersecţiei cu strada
Drajna, până Ia o fîridă de distribuţie care va fi amplasată Ia Iimita de proprietate.
Jraseul aíectează trotuawl străzii Ranehi, numere pare i numerele impare.

b) In apropierea traseului există vegetaUe spontană iar în dreptul imobilului situat Ia numărul
45 se află un arbore răsărit spontan Ia Iimita gardului cu trotuarul străzii.

3. ln urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterü prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitărü revizuirii avizului înainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

b) In timpul executărh lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lm între cablul
electric i axul fiecărui arbore situat in vecinătatea traseului Iucrărb, conform prevederilor
SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane, Condiţii de ampĺasare.

c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrărfl, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţfllor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialului dendrologic. în timpul Iucrărilor constructorul va Iua măsuri de protejare a
mateňalului dendrologic, se va evita depunerea pământuIui sau altor materiale in jurul
trunchiului arborilor şi rănire&wperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare.

d) In cazul în care este secţionat sistemul radicular aI mateńalului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

Bd. Regna Elşabeta ‚r 47. md poştal 050073. sedor5, Duanşlt Rom&a
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iFÎn cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea Iucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi in vecinătatea traseului Iucrărh, veţi avea
obligaţia înlocuirh exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prăbuşirea acestcra.

fl In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifică condiUile de Iucru pe timp friguros, conform celor speciflcate in Anexa
nr3 Ia HCGMB nr 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe tehtohul Municipiului Bucurestľ.

g) Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art. 4, Iit. b đin Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

h) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării i
pentru respectarea condiţiilor din aviz.

i) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
j) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emitehi.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

1& OEC 2019
Către : E-DistrÎbutÎe Muntenia SA
(Solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura PMR)

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1

Ađministratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6

Nr. 1787596/12278

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1787696/30.10.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 12278/31.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării
„Alimentare cu energie eiectrică a imobilui cu adresa Drum Valea Doftanei nr.133A, sector 6,
Bucure$i", conform C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:

In baza informatiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. ( ‘i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificărfl nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucure$i;
f) avizul ADPDU S6;

2. Urmare verificării pe teren din data de 05.12.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 240m, Se va prevedea extinderea
reţelei electrice prin intrareieire pe distribuitorul 1 OKv FT4443-PT3791, staţia Drumul
Taberei, existent în trotuarul AIeü Cuminţenia Pământului ia intersecţia cu Aleea Pasărea în
Văzduh, pe un traseu ce străbate trotuarul numerelor impare aI Aleh Cuminţenia
Pământului, trotuarul numerelor pare aI Drumului Valea Doftanei ( subtraversare), continuă
prin terenul imobilului cu IE 226821, IE 227553, i prin incinta imobilului alimentat până Ia
noul PT.

b) In proximitatea traseului Iucrărilor există arbori plantaţi în platbande cu vegetaţie.
3. In urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterfl prezentului aviz, aveţi
obiigaţia solicitării revizuirfl avizului inainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) In timpul executărü iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lm intre cablui
electric i axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului IucrărH, conform prevederilor
SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.

c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrărfl, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI

Bd. Regkia 8abeta nr 47, cad paştal 050013, sed&5, Buajmşti, Rom&,ia
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materialului dendrologic. in timpul Iucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pămăntului sau altor materiale În jurul
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare.

d) In cazul in care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

e) În cazul in care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de la finalizarea lucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi in vecinătatea traseului Iucrării, veţi avea
obligaţia inlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorfl eventualelor prejudicii
produse prin prăbuşirea acestora.

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, persoanele f]zice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

h) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifică condiţüle de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art. 4, lit, b din Anexa 1 Ia H.C&MB. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

j) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrărfl, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării i
pentru respectarea condiţhlor din aviz.

k) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
1) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

li=DEQF2Qj9
Nr. 1787598/12279

Către : E-Distribuţie Muntenia SA
(solicită ridicarea răspunsului de Ia registratura PMB)

Spre $ünţă: ADP Sector 1 - B-duĺ Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1787598I30.1O.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 12279/31.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrărfl
„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Plutaęilor nr.79 sector 1,
Bucure$i", conform C.U. nr )‚ vă comunicăm următoarele:

( 1. b baza infnnntiiInr Ąjn rlnriimentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr, ‘i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea NotiflcărH nr. iiisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale aie deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1;

2. Urmare verificării pe teren din data de 05.12.2019 a traseului Iucrării conform
informaţfllor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 215M, având ca punct de pornire Postul
de Transformare subteran 1058 amplasat pe strada Jumbolia, în zona intersecţiei cu strada
Brânarul, până Ia o flridă de distribuţie i contorizare care va fi amplasată pe proprietatea
dezvoltatorului, Ia Iimita de proprietate. Lucrările parcurg următorul traseu: Str. Jimbolia
trotuarul numerelor pare1 subtraversează strada i continuă pe partea numerelor pare a
străzii Brânarul continuând prin trotuarul din strada PIutaiIor până Ia imobilul situat Ia nr.79
ce urmează să fie alimentat.

b) Pe trotuarul străzilor Brânarul, Jimbolia i PIutaiIor există vegetaţie, arbori în alveole
precum i in platbande, vegetaţie spontană i arbuti.

3. In urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterh prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirfl avizului inainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

b) In timpul executării Iucrări aveţi obligatia respectării distanţei minime de lm între cablul
electric i axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului Iucrărü, conform prevedeńlor
SR 8591/1997 Retele ediĺitare subterane, Condiţii de ampiasare.

c) In dreptul arboritor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţhlor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va Iua măsuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale in jurul
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare.

Bď Regiia Ei6abeta nr. 47, cod poşlal 050013,sed&5, Bucureştí, Ramânia
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d) In cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

e) In cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea Iucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi in vecinătatea traseului Iucrării, veţi avea
obligaţia înlocuirH exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prăbuşirea acestora.

f) La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).

g) Conform prevederilor art 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările şi
completăńle ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

h) In cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai insoUt de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Nonnelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti".

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia HC.&M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teńtoriul Municipiului Bucureşti.

j) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrărü, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării i
pentru respectarea condiţiilor din aviz.

k) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
1) Prezentul aviz este valabil numai insoţit de avizul Ministerului Culturii si Identitătii

Nationale.
m) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterü.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către: E-Distribuţie Muntenia SA - solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura Primăriei
Municipiului Bucureti
Strada Justiţie nr 58-60, pader, ap. 4, sector 4, Bucuresti

Spre ştiinţă:
Administraţia Străzilor
Strada DomniţaAncuţa nr.1, sector 1, Bucuresti

Administraţia Domeniului PubIic Sector 1
Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, Bucuresti

Bd. RegÍ1a EIabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector5, Bucţwflti, Romăiia

TeI: 02130555.00
htlpilwww.pmbro

Nr. 17875991122801,,.,j,&.ţJtL 1U19

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia Primăria Municipiului Bucuresti cu nr
1787599130.10.2019 şi Ía Direcţia de Mediu cu nr 12280/31.10.2019, prin care solicitaţi avizul de
specialitate privind executarea iucrării „Extindere reţea electrică đe distribuţie pentru
alimentarea ansamblului rezidenţial din Municipiul Bucuresti, sector 1, strada Străbună nr.
50A", conform Certificat de Urbanism nr. ‚ vă comunicăm
următoarele:
1. In baza informaţiilor din documentatia depusă de dvs., respectiv:

a) Certificat de urbanism nr i i planuri anexe;
b) Memoriu tehnic;
c) Clasarea Notiticării nr i emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) PIan de coordonare reţele edilitare;
e) Avize de traseu emise de Administraţia Străzilor i Administraţia Domeniului Public sector

1;
f) avizul Ministerului Culturii i Identităţii NaHonale.

2. Urmare verificării pe teren din data de 05.12.2019 a traseului Iucrării conform
informaţHlor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 105m, având ca punct de pornire PT
4146, apoi prin trotuarul imobilelor cu numere potaIe pare aI oseIei Chitila (15m), apoi
prin tmtuawl imobilelor cu numere potaIe pare aI străzii Străbună (80m).

b) s-a constatat existenţa plantaţiei de aliniament pe strada Străbună, cu arbori in alveole în
trotuar, iăţimea trotuarului fiind aproximativ 2,5m, iar IăUmea alveolei este de aproximativ
lm.

3, In urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVQRABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) In situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia soiicităńi revizuirii avizului inainte de începerea execuţiei Iucrăńlor.

b) In timpul executării Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lm intre cablui
electric i axul fiecărui arbore situat in vecinătatea traseului Iucrării, conform prevedehlor
SR 8591/1997 Reţele ediliĺare subterane, Condiţii de ampĺasare.

c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se va executa manual sau



utilizánd c tehnologie adaptată ccndiţűlor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructcrul va Iua măsuri de protejare a

materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul

trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare.

d) În cazul in care este sectionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

e) In cazul în care in urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea Iucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi in vecinătatea traseului Iucrărü, veţi avea
obligaţia inlocuirii exemplarelor uscate şi supodarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prăbuşirea acestora.

f) La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazcn).

g) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările

şi completărüe ulterioare, persoanele fizice si juridice au obiigaţia să nu diminueze

suprafeţele spaţhlor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande,

pastile, alveole, etc.)
h) In cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anuiui calendahstic,

prezentul aviz este valabi) numai insoţit de acordul administratorului domeniului pubüc în
care se specifică condiţiile de Iucru pe timp frigurcs, conťorm celor specificate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure$i".

i) Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art. 4, lit, b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiiior
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

j) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrärü, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrărh i
pentru respectarea condiţiilor din aviz.

k) ln baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
1) Prezentui aviz este valabil numai insoţit de avizul Ministerului Culturh i Identităţii

Naţionale.
m) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 17B7600(122B1LĄ3.4ţ 2019
către: E-Distribuţie Muntenia SA - solicită ridicarea exemplarului de la registratura Primăriei
Municipiului Bucureti
Strada Justiţie nr. 58-60, parter, ap. 4, sector 4, Bucuresti

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector i
Bulevardul Poligraťiei nr. 4, sector 1, Bucuresti

Bď Regwia ElLsabeta r 47, cod půştal 050013. sector5 Bucureşli. Rm
TeI: 021.305.55.00
hflp:Ííw.pmb.ro

Referitor Ia cererea dvs. inregistrată Ia Primăria Municipiului Bucureti cu nr.
1787600/30.10.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 12281/31.10.2019, prin care solicitaţi avizul de
specialitate privind executarea Iucrării Extindere reţea electrică de distribuţie pentru
alimentarea ansamblului rezidential din Municipiul Bucuresti, sector 1, strada Łini$ei nr.
37", conform Certificat de Urbanism nr.

______

‚ vă comunicăm următoarele:
Ín baza informaţiilor din documentatia denusă de dvs., respectiv:

a) Certificat de urbanism nr. i planuri anexe;
b) Memoriul tehnic;
c) Clasarea Notificărü nr.

Bucureşti;
d) PIan de coordonare reţele edilitare;
e) Avize de traseu emise de Administraţia Domeniului Public sector 1

emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

2. Urmare verificării pe teren din data de 05.12.2019 a traseului Iucrării conform
informaţülor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de lOOm, prin trotuarul imobilelor cu numere
postale pare aI străzii Niagara, apoi prin trotuawl imobilelor cu numere potaIe impare aI
străzii Linitei.

b) s-a constatat existenţa plantaţiei de aliniament pe strada Linitei, cu arbori în platbandă in
trotuar, Iăţimea trotuarului fiind aproximativ 2,5m.

3. In urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia in care apar modificări aie proiectului, ulterior emiterH prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirü avizuiui înainte de inceperea execuţiei Iucrărilor,

b) In timpul executării Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lm intre cablul
electric i axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului Iucrării, conform prevederilor
SR 8591/1997 Reţeie ediĺitare subterane. Condiţä de amplasare.

c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se va executa manual sau
utilizănd o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va Iua măsuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale in juwl
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare.

d) In cazul in care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

e) In cazul in care in urma veriflcărilor ulterioare (24 Iuni de Ia Hnalizarea Iucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi in vecinătatea traseului Iucrării, veţi avea



obligaţia înlocuirfl exemplarelor uscate şi supodarea contravalorfl eventualelor prejudicii
produse prin prăbuşirea acestora.

f) La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde aíectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).

g) Conform prevederilor art 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modiflcările

şi completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze

suprafeţele spaţhlor verzi, Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande,

pastile, alveole, etc.)
h) ln cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,

prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform celor speciflcate in Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220119.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucurestľ'.

i) Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art 4, lit, b din Anexa 1 ia HC.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţüior
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

j) Beneflciarul, respectiv executantul lucrărü, sunt răspunzätori pentru execuţia lucrărfl i
pentru respectarea condiţülor din aviz.

k) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
1) Prezentui aviz are termen de vaiabibtate 1 an de ia daia emiterii.

DI EKECUT1V,
na POPA

1,
[ntocmit:

Exp. Aĺexpca

1& DEC 2019

Red:c.ljaex..O6.12.2019
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1787601112282 1 3. DEQ 2019
Către :E-Distribuűe Muntenia prin SC Atf Power Design SRL
(solicită ridicarea cxemplarului de Ia registratura PMB)

Spre ştiinţă: Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6

Referitor Ja cererea dvs. inregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1787601/30.10.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 12282/31.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea iucrărb
„Alimentare cu energie electrică pentru imobilui situat pe strada Sera. Mai. Cara Z. Anghel
nr.12A, sector 6, Bucuresti", conform C.U. nr. din ‚ vă comunicăm
următoarele:

1. In baza informatiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr, din i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificărh nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADPU sector 6;

2. Urmare verificării pe teren din data de 05.12.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat urrnätoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de aprox. 13Dm, având ca punct de pornire
PT 3355 existent în iateralul blocului C91, traseul continuă prin aleea pietonală adiacentă
blocului de Iocuinţe C91 până Ia intersecţia cu str. Serg. Maj. Cara Z Anghel i
subtraversează strada până Ia noul FDCP proiectat care va fi amplasat in incinta imobilului
ce urmează să fie alimentat, Ia nr. 12A.

b) Aleea prin care trece traseul are aprox. 2 m iăţime fiind delimitată de grădina blocului prin
gard, ln dreapta i in stânga acesteia există material dendrologic, arbori i vegetaţie
spontană.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitărü revizuirb avizului înainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

b) In timpul executării Iucrări aveţi obtigaţia respectării distanţei minime de lm intre cablul
etectńc i axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului Iucrăńi, conform prevedeńtor
SR 8591/1997 Reţeĺe edilitare subterane. Condiţü de amplasare.

c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrărh, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialului dendrologic. in timpul Iucrărilor constructorul va Iua măsuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul
trunchiului arborilor şi rănire&ruperea ramurUor arborilor prin manevrarea utilajelor din

Bd, Regiia ElEabeta nr. 47, od poştaIOSOQlS, sedor5. Bucureşli. Romáiia

TeI: 021305.55.00
hUp:Iĺwnw,pmb.m
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dotare.
d) In cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi

răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.
e) b cazul in care in urma veriflcărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea Iucrărilor) se

constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi in vecinătatea traseului Iucrării, veţi avea
ohligaţia înlocuirü exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prăbuşirea acestora.

f) La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea

proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).
g) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modiflcările şi

completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţülor verzi, Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

h) ln cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul admtnistratorului domeniului public in
care se specifică condiţhle de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea ‘1Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoňul Municipiului Bucurestľ'.

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va ti sancţionată conform
art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia HC.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţülor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

j) Beneflciarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării i
pentru respectarea condiţülor din aviz.

k) In baza acestui avíz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
1) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emitehi.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Ma

Red:AAJ3ax-0912.2019 . prezentul aviz a rost postat pe site-uI PMB
pe dala de

Bď RegÎia EIabeta rr 47, cod poştal O5l3, sod 5. Buasreşli. Romăa

TeL 0213055500
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1768351/12333 13. BEQ 2019
Către :SC AVI PROD GRUP SRL
(solicită ridicare exemplarului de Ia registratura PMB)

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul PoIigrafiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1788351/31.10.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 12333/01.11.2019, prin care solichaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrărfl:
‚$ransament de gaze natura pentru imobilul situat in Drumui PIaiuI Câmpinei nr.44
conform C.U. nr. din ‚ vă comunicăm următoarele:

In baza informatiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. ‘din í ) i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notiticării nr, J emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1;

2. Urmare verificării pe teren din data de 06.12.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea de bransament se va executa subteran, pe o Iungime de 4,5, i se va cupla in
conducta existentă GN RP PEIQQSDR11DNI25mm, până Ia aprox. 3m faţă de Iimita din
dreapta a proprietăţii situate Ia nr.44 pe Drumul PIaiuI Câmpinei.

b) pe traseul Iucrării şi in vecinătate traseului Iucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbu$i
plantaţi.

3. Tn urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) In situaţia in care apar modificări ale proiectuiui, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei IucrărBor.

b) Conform prevederilor art 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modif]cările şi
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţhior verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

c) In cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabii numai însoţit de acordui administratorului domeniului public în
care se specifică condiţüle de Iucru pe timp friguros. conform celor speciticate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe tehtoriul Municipiului Bucureti".

d) Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va B sancţionată conform

Bd. Regĺa EIabeta nr 47, cod poştal 050013, sector5, Bucureşli. Romăiia
Tel: 0213055500
hUp:IAv.pnbro



art 4, lit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304í2009, privínd Normele de protecţíe a spaţülor

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
e) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

f) Prezen(uI aviz are termen de valabilktate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

7/Ą()Y
Întocmit:

Ex.AncaAţşru

1& ÜEC 2019

RedĄA13ex-09122019 prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1768345/1233613, DEQ ?üi9

Către SC AW PROD GRUP SRL
(solicită ridicarea exempiarului de ia registratura PMB)

Spre ştiinţă: ADP Sector i - B-dui Poligrafiei nr 4, secior 1

Bd. Regiia Eksabela nr 47, cod poştaIO5Nl3. sectar5, Bucurb, Romáiia
TeI: 021305.5500
httpIMww.pmb.m

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B, cu nr 1788345/31.10.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr 12336/01.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrărü:
‚Branament gaze naturale nentru imobilul situat în strada Căiuţi nr.4, sector 1, Bucuresti",
conform C.U. nr, din ( vă comunicăm următoarele:

In baza informaţiilor din documentatia depusă de dvs,, respectiv:
a) C.U. nr. dir i planuri anexe;
b) Memoriuiui teflnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1;

2. Urmare verificării pe teren din data de 05.12.2019 a traseului Iucrării conform
infonnaţfllor din documenteie enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 8,5m, pornind din conducta de gaze
naturale existentă in carosabilul străzii Căiuţi până Ia 0,5m faţă de Iimita din stânga a
proprietâţii situate Ia nr4.

b) pe traseul Iucrărü i in vecinătate traseului Iucrăńi nu există spaţii verzi sau arboh/arbuti
plantaţi.

3. In urma analizei documentaţiei depuse si a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditü:

a) În situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterű prezentului aviz, aveţi
obUgaţia solicitării revizuirü avizului inainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 2412007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, repubhcată, cu modificările şi
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

c) In cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţüle de lucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentw avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teńtoriul Municipiului Bucureti".

d) Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform



art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia HC.G.M.B, nr. 304/2009, privind Normele de protecţíe a spaţiilor

verzi de pe teritoriui Municipiului Bucureşti.
e) In baza aceslui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-M riana POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1788229/12339 I 3. DŁĽ 2019

Către : SC MIRAL iNS TAL COMPANY SRL
Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 18-20, sector 3

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul PoĺigreHei nr. 4, sector 1

Referir Ia cererea dvs. inregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1788229/31.10.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 12339/01 .11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării:
Bransament gaze naturale pentru imobilul situat pe strada Nicolae erban nr. 30A, sector
1, Bucureti", conform C.U. nri din ‚ vă comunicăm
următoarele:

1. in baza informatiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr.: din i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notiticării nr. 9 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1;

2. Urmarę verificării pe teren din data de 05.12.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea de bransament se va executa subteran, pe o Iungime de 8m, pomind din conducta
de gaze naturale aflată in carosabilul din strada Nicolae erban i va fi pozat Ia 0,5m faţă
de limita din dreapta a imobilului situat Ia nr. 30A

b) pe traseul Iucrărh i în vecinătate traseului Iucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuti
plantaţi.

3, În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) In situaţia in care apar modiflcări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirü avizului inainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

b) Contorm prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 2412007 privind regtementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicatä, cu modiflcările şi
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obhgaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţfllor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

c) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anuiui calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifică condiţüle de Iucru pe timp friguros, conform celor speciflcate in Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

Bd. Regna EIabeta nr 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, Romä,

TeI: 021.3055500
hitp:ţţwww.pmb.ro



d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

e) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

D Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterfl.

DIRECTOR EXECUTIV,
Si äna POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către : SC PACEGO INSTAL CONSTRUCT SRL
(Str. Pătlaginei nr. 18, sector 3, Bucuresti)

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, secior 1

Bd. Regia EIabeta nr 47. cod poştal 050013. sector5, Bucureşti, Rom&i
TeI: 021.305.55.00
hhp:/Nnwě.pnb w

Nr. 1788469 I 12377 I
13 OE 201g

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată ia P.M.B. cu nr. 1788469/01.11.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 12377/04.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrărü:
‚Extindere conductă gaze naturaie si bransamente ne Drumui Marin Drăcea nr.50-60, sector
1, Bucure$i", conform C.U. nri din )‚ vă comunicăm următoarele:

In baza informatiilor din documnntntia depusă de dvs., respectiv;
a) C.U. nr. din _..: i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Ciasarea Notiticării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuaie ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1;

2. Urmare verificării pe teren din data de 05.12.2019 a traseu)ui Iucrării conform
informaţiiior din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea de extindere conductă gaze naturale se va executa subteran, pe o Iungime de
33m, pomind din conducta existentă in Drumul Marin Drăcea de Ia punctul de conexiune
până in dreptul imobilului cu nr. postal 50-60 unde va avea cap terminal. BranamentuI va
avea Iungimea de 4m i se va monta un PR aferent.

b) In vecinătate traseului Iucrărü există vegetaţie spontană.

3. In urma analizei documentaţiei depuse si a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de resqectarea următoarelor conditii:

a) Tn situaţia în care apar moditicări ale proiectului, ulterior emiterü prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului inainte de inceperea execuţiei Iucrăritor.

b) La finalizarea Iucrărilor aveţi obiigaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv p!antare iarbă/gazon).

c) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intraviianul iocalităţilor, repubbcată, cu modiflcările şi
completările uiterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

d) in cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul administratorului domeniului pubiic in
care se specifică condíţiile de iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea Normelor pentru avizarea,



autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i

stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".
e) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform

art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.MB. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor

verzí de pe teritoriuf Munícipiului Sucureştí.
f) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

g) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECT9&ĘyECUTIV,
SimoptKlé$iWia. POPA
(t Ák'Wt\ Întocmit:

Exp. Anca,Ęru

10, flEC Züşg

Red:AA./3ex-O9.12.2019 - prezentul aviz a fast paslat pe site-uI PMB
• pe data de

Bd. Regha Elabela w.47, şWlO6I3. sedor5. Buageşli. Romăi I l (
TeI: 021.30555.00 I i
http:lNnrv pmb.ro —‚

__________I



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1788837112449 I 13. BEĽ2019
Către : SC APA NOVA SA — soiicită ddicarea exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2

DIRECTOR EXEC
Simona-Mafla

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

postat pe site-uI PMB
hhpJ/www.pmbrolinstitutiilpn . rťEţiudirectia_mediuiavize_arbari_in_consultareĺavize_arbori_in_consultare.php . pe data de

Referitor la cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1788837/04.11.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 12449/05.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării:
„Branament de apă potabilă — separare consum pentru imobilul situat pe str. Mecet nr. 24,
sector 2", conform C.Unr. ‚ vă comunicăm următoarele:

In baza informaţiIĺFdin documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U, nr i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) avizul favorabil emis de ADP sector 2;
1) avizul Ministeruiui Culturii nr.

04.12.2019 a traseului
constatat următoarele:

2. Urmare verificării pe teren đin data de
informaţülor din documentele enumerate anterior, s-au

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de lm;
b) Iucrarea se va executa din bransamentul existent in trotuarul str

aproximativ 4,5m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţü;
c) pe traseul Iucrării i în vecinătate traseului IucrărH nu există spaţii verzi i arbori/arbuti

plantaţi.

Iucrării conform

Mecet, până Ia

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVQRABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditH:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr 220/19.04.2018 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, ht, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

Bd, Regina E]isabeta nr 47. cod poştal 050013, s€dor 5, Bucuresd, România
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‘ PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

l 3, OEC 2019
Către : SC APA NOVA SA — s&icită ridicarea exempIarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr 4, sector 1

Referitor Ia cererea dvs. inregistrată Ia RM.B. cu nr. 1788639i04.11.2019 şi Ia Direcţia de
Medju cu nr. 12450/05.11.2019, prin care solicitaţi avizui de specialitate privind executarea Iucrărü
„Bransament de apă şi racord de canaiizare pentru imobilul situat pe str, Fabrica de
Cărămidă nr. 7 S, sector ľ', conform C.U. nr, vă comunicăm
următoarele:

ĺn baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1.

2. Urmare verilicării pe teren din data de 03.12.2019 a traseului Iucrării conform
informaţülor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 11 m branament + 9m racord;
b) Iucrarea se va executa din conducteie existente în carosabilul str, Fabrica de Cărămidă,

perpendicular, până Ia aproximativ 2m şi 4m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii;
c) Iucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente in piatbandă.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditü:

a) În situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterü prezentului aviz, aveţi
obligaţia soiicitărü revizuirii avizului inaínte de începerea execuţiei Iucrăńlor.

b) In timpul executării Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lm—1.5m intre
conductă i axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului Iucrării, conform
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

c) in dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialului dendrolog(c. In timpul Iucrărilor constructorul va Iua măsuri de protejare a
materialuiui dendrologic, se va evita depunerea pământuiui sau aitor materiale in jurui
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arbońlor prin manevrarea utilajelor din
dotare.

d) In cazul in care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

e) In cazui in care în urma verificărilor ulterioare (24 iuni de Ia finalizarea łucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi in vecinătatea traseului Iucrării, veţi avea
obhgaţia înlocuirii exempiarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii

Iai iT

Nr. 17868391124501

84 Regina Bisabeta nr 47. cod poşt 050013. sedor5, BuaieşU, Román



produse prin prăbuşirea acestora
f) La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea

proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Łegea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţhlor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările şi

completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze

suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaUior verzi (platbande, pastile,

aiveoie, etc.)
h) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,

prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în

care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa

nr.3 Ia HCGMB nr 220/19042018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,

autorizarea, coordonarea i execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i

stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti".
1) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform

art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţülor

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
j) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării i

pentru respectarea condiţiilor din aviz.
k) În baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

1) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterH.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona- A

Întocmit

7 Exp. Roxana PARASCA

1019

Red:P.R.I3ex.-06,I 2.2019 - prezentul aviz a fost poslat pe site-uI PMB
• pe data de

Rd Rpoina Elżsabeta nr 47. ccd oostBi a50013. sector 5. Bucureşü, Románia



PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

1 3 BEQ 2019

Către SC GINICON SRL - Str. Modestiei nr 62, sector 1

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dui Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia cererea dvs. inregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1789446/05.11.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 12482/06.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrărü
»Branament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Dunăce$i nr. 75, sector 1",
conform C.U. nr, vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U, nr i planuri anexe;

( b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notiflcării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deţinătoriior de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 03.12.2019 a traseului iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 4m;
b) Iucrarea se va executa din conducta existentă in carosabilul str. Dumăcesti, perpendicular,

până ia aproximativ 3m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii;
c) Iucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente in platbandă.

3. ĺn urma analizei documentaţiei depuse i a aspecteior constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor condihi:

(3 a) În situatia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirü avizului inainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) in timpul executăńi iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lm—1.5m intre
conductă ş axui fiecărui arbore situat în vecinătatea traseuiui Iucrărfl, conform
prevederilor 3!? 8591/1997 Reţele edilitare subterane, Condiţii de ampĺasare.

c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrărh, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţfllor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialului dendrologic. in timpul Iucrărilor constructorul va Iua măsuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurui
trunchiului arbońlor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare.

d) In cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualeie pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

e) In cazui in care in urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea Iucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului Iucrărü, veţi avea
obligaţia înlocuirii exempiareior uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prăbuşirea acestora.

ů*.tI

Nr. 1789446 I 12482 I

Bd. Regina Bisala nr. 47, cod poşlal 050013, sedor 5, BuaeşÜ, RnmAja



O Conform prevedeńlor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările şi

completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze

suprafetele spaţiilor verzi, Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,

alveole, etc.)
g) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,

prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în

care se specifică condiţńle de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate in 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".
h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va f] sancţionată conform

art. 4, Iit, b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
i) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării i

pentru respectarea condiţiilor din aviz.

j) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona- a ian POPA

Întocmit:

0; Exp. Roxana PARASCA

I U BEC ?019

Red:PRĺ3ex.-06122019 - prezenlul aviz a fost postat pe si(e-uI PMB
pe daia de

Bd. Re.na Elisabeta nr 41. d poştal 050013, sedor 5, Bucureşb. România I
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

r

Nr.1790209112546ţ IaÜEC2QIS

Către SC AVI PROD GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2

DIRECTOR EXEGUJV
Simona-Maria'Jj,r».. -

Ć Intocmit:
“i"V Exp. Roxana PARASCA

Red:P.Ri3ex.-06.12.201N - reĄą1Zviz a fost postat pe site-uI PMB
pe data đď

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1790209106.11.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 12546l07.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării:
„Bransament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Tuzla nr. 48 A, sector 2",
conforrn C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:
1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) avizul favorabil emis de ADP sector 2;
f) avizul Ministerului Culturü nr.

2. Urmare verificării pe teren din data de 04.12.2019 a traseului Iucrării conform
informaţülor din documentele enumerate anterżor, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 9,5m;
b) Iucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Tuzla, perpendicular, până

Ia aproximativ 02m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţfl;
c) pe traseul Iucrării i in vecinătate traseului Iucrărü nu există spaţii verzi i arbori/arbuti

plantaţi.
3. În urma analizei documentaţiei depuse ş a aspectelor constate pe teren se emite

AV1Z FAVQRABIL
Conditionat de resnectarea următoarelor condiţii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifică condiţüle de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr 220/19.04.2018 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 f] sancţionată conform
art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) În baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

Bd. Rcgina Etsabeia nr. 47, cod poştai 050013, sedor5, Bucureşti, Ramânia
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr.17899151125511 7J.DEC.2079
-—

Către : SC TEHNIC INS TA L GRUP SRL — solicită ridicarea exempiaruiui de ia registratura
PMB

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată fa P.M.B, cu nr 1789915106.11.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr 12551107.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării
Racord de canalizare pentru imobilu birouri i spaţii comerciale situat în Calea erban
Vodă nr. 206, 208, 210-218, sector 4", conform C.U. nr. ‚ vă comunicăm
următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea NotificărH nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deţinătońlor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor.

2. Urmare verificării pe teren din data de 28.11.2019 a traseului Iucrării conform
informaţblor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 12m;
b) Iucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul Căfl Serban Vodă,

perpendicular, până Ia aproximativ 72m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii;
c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
( Conditionat de resDectarea următoarelor conditii:

a) Tn situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitărfl revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) In timpul executării Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lm—1.5m între
conductă i axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului Iucrării, conform
prevederilor Sf7 8591/1997 Reţele ediiitare subterane. Condiţii de amplasare.

c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructowl va lua măsuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale in jurul
twnchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare.

d) In cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

e) În cazul în care in urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea lucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi in vecinătatea traseului Iucrării, veţi avea
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obligaţia inlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravaloríi eventualelor prejudicii

produse prin prăbuşirea acestora
f) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările şi

completările ulterioare, persoanele f]zice i juridice au obligaţia să nu diminueze

suprafeele spaţiilor verzi, Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,

alveole, etc.)
g) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,

prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiUile de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate ?n Anexa

nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea ‘Normelor pentru avizarea,

autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare ş
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucurestľ'.

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art. 4, Iit, b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucuregi.

i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrărh, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării i
pentru respectarea condiţiilor din aviz.

j) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
k) Prezentui aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simo ‘ POPA

Exp. r'ARASCA

10, OEC 2019

Red:P.R.ĺ3ex.-O612.2019 - prezentul avÍz a ĺost postat pe sŤte-uI PMB
• pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 17899841125541 13 0E112019
Către SC APA NOVA SA — prin — solicită ridicarea exempiarului de Ia
registratura PMB

Spre ştiinţă: Administratia Domeniuiui Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6

Referitor Ia cererea dvs. inregisirată Ia P.M.B. cu nr. 1789984106.11.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 12554/07.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării
„Inlocuire reţea de canalizare pe str. Alizeului, sector 6", conform C.U.
nr. ‚ vă comunicăm următoarele:

În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U, nr i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) plan de coordonare reţele edilitare;
e) avizele/acordurile individuale ale deţinătohlor de reţele edilitare;
f) avizul Ministeruiui Culturii nr.

2. Urmare verificării pe teren din data de 04.12.2019 a traseului Iucrării conform
informaţíilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 389m;
b) Iucrarea se va executa în carosabilul str. Alizeului între Calea GiuIeti i imobilul cu nr. 50

din str. Alizeului;
c) se avizează execuţia a 51 de racorduri cu o Iungime totală de 150m i 22 guri de scurgere

cu o Iungime totală de 150m;
d) Iucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente in aliniament.

3, În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVQRABIL
Condiţionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obhgaţia solicitării revizuirii avizului inainte de Tnceperea execuţiei Iucrărilor.

b) În timpul executării Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lm—1.5m intre
conductă i axul fiecărui arbore situat in vecinătatea traseului Iucrării, conform
prevederilor SR 8591/1997 ReţeIe edilitare subterane. Condiţŕi de amplasare.

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va Iua măsuri de protejare a
materiaiului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare.
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d) În caźul în care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

e) In cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea Iucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului Iucrării, veţi avea
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prăbuşirea acestora.

f) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţhlor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

g) (n cazul execuüei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastruc(ură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti".

h) Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art 4, Iit, b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţHlor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

i) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării i
pentru respectarea condiUilor din aviz.

j) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
k) Prezentul aviz este valabil numai insoţit de avizul/acordul Administraţiei Domeniului Public

i Dezvoltare Urbană sector 6.
1) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

lntocmil:
Exp. Roxana PARASCA

iO.DEC2013

Red:P.R./3ex.-09.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe sile-uI PMB
pe đata de

IţŮ'l[ç

DIRECTOR EXECUTIV,
SinjnA4ariana POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către : SC DSF PROJECT RETELE SRL — prin dL — solicită
ridicarea exempîarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii
Spaţii Verzi - B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, eL 1, sector 4

Referitor la cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B, cu nr 1790068/06.112019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 12556107.112019, prin care solicitaţi avizul de speciaFtate privind executarea lucrărfl:
„Bransament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Boltei nr. 22, bI. A 1, sector 4",
conform C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:

1, În baza informaţiilor din documentaţia depusă đe dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificăńi nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de DGL sector 4.

2. Urmare verificării pe teren din data de 04.12.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 9m;
b) Iucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str Anghel Moldoveanu,

perpendicular, până Ia aproximativ 17m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii;
c) pe traseul Iucrării i în vecinătate traseului Iucrării nu există spaţii verzi i arbori/arbuti

plantaţi, există vegetaţie spontană i platbandă cu iarbă.

3. În urma analizei documentaţiei depuse ş a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obhgaţia solicitărü revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarbălgazon).

c) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modiflcările şi
completăhle ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

d) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform celor specifĺcate în Anexa
nr3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i

Nr. 1790068112556I ‘ ÜEG 2019
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stradale) de pe teritoriui Municipiului Bucuresti'

e) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform

art. 4, Iit, b din Anexa 1 ia H.C.G.M.B. nr 304i2009, privind Normele de protecţie a spaţiiIor

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
f) b baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

g) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

D

10. ÜEC 2Ü1g

Red:P.R.I3ex.-0912201 9 - prezentul aviz a fosi postat pe ste-uI PMB
pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

(

o

Către : SC DSF PROJECT RETELE SRL - prin dL
ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB

— solicită

Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii
Spaţii Verzi - B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

I%i iI

Nr. 1790072112557! ia UtLźU)

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia F.M.B. cu nr. 1790072106.11.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 12557/07.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării:
„Branament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Boltei nr. 22, bl. A 2, sector 4",
conform C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U, nr. i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de DGL sector 4.

2. Urmare verificării pe teren din data de 04.12.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 2655m;
b) Iucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Boltei, perpendicular, până

Ia aproximativ 48m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţh;
c) pe traseul Iucrării i în vecinătate traseului lucrărü nu există spaţii verzi i arbori/arbuti

plantaţi, există vegetaţie spontană i platbandă cu iarbă.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
CondiUonat de resDectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterü prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuińi avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarbăĺgazon).

c) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţhlor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

d) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edihtare i
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DIREC2ľJflkĘCJJTIV,
Sim ‘PA

!ntocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.RJ3ex.-09.12.2019 - prezentul aviz a fast pastat pe site-uI PMB
pe data đe

stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti.
e) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform

ad. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.CG.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

f) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
g) Frezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterh.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 17910001126411 i DFQ2gjg
Către : SC DSF PROJECT RETELE SRL - prin dL
ridicarea exempiarului de ia registratura PMB

Spre ştiinţă:
• Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1
• Administratia Domeniuiui Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6

Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr 9, sector 6

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1791000/08.11.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr 12641/11.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrărü
„Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale ęi branamente pe bd. Uverturii nr. 155, bI.
2 (subtraversare), str. Alesd, sector 1", conform C.U. nr. vă
comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificăńi nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edihtare;
e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor;
O aviz emis de ADPDU sector 6.

2. Urmare verificării pe teren din data de 04.12.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 97m;
b) Iucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul bd. Uvertuhi, subtraversează

bd. Uvedurü, apoi continuă prin str AIed (drum de pământ), până Ia aproximativ 18m faţă
de Iimita din partea stângă a blocului bransat.

c) Iucrarea se va executa fără afectarea arborelui existent in aliniament pe bd. Uverturii.
d)

3. În urma analizei documentaţiei depuse ş a aspecteior constate pe teren se emite

AVIZ FAVQRABIL
Conditionat de respectarea următoarelor condith:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitărfl revizuihi avizului inainte de începerea execuţiei Iucrăńlor.

b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lm—1.5m intre
conductă i axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului Iucrărü, conform
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.

c) ln dveptul arborelui din vecinătatea traseului lucrădi, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al
materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va Iua măsuri de protejare a
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materialului dendrologic, se va evita depúnerea pămăntului sau altor materiale tn jurul
trunchiului arborelui şi rănírea/ruperea ramuri(or arboreluí prin manevrarea utilajelor dín
dotare.

d) In cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

e) In cazul în care în urma verif]cărilor ulterioare (24 Iuni de Ia f]nalizarea lucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în vecinătatea traseului Iucrării, veţi avea
obligaţia înlocuirii exemplarućui uscat şi suportarea contravalcrii eventualelor prejudicii
produse prin prăbuşirea acestuia.

f) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeele spaüIor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

g) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifîcă condiUile de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/1904.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucurestľ'.

h) Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipíului Bucureşti.

i) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării i
pentru respectarea condiuilor din aviz.

j) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Marian OPA

Întocmit:

((° 441 ‘ Exp. Roxana PARASCA

i ‘%;

1 & BEC 2012

Red:PR/Ąex-0912.2019 - prezenlul avÍz a foşt pastat pe şite-uI PMS
pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţía de Mediu

13. 0EQ2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL — soIicită ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Eleclronicü nr. 44, sector 2

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1791902/12.11.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 12681/13.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate prívind executarea iucrăríi:
„Branament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Pârgarilor nr. 5, sector 2",
conforrn C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:
1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edihtare;
e) avizul favorabil emis de ADP sector 2.

2. Urmare verificării pe teren din data de 04.12.2019 a traseului Iucrării conform
informaţhlor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 6m;
b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Pârgarilor, perpendicular,

până Ia aproximativ 4m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţH;
c) pe traseul Iucrării i în vecinătate traseului Iucrărü nu există spaţii verzi i arbori/arbuti

plantaţi.
3. In urma analizei documentaţiei depuse ş a aspectelor constate pe teren se emite

AV1Z FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterH prezentului aviz, aveţi
obltgaţia solicitărH revizuirü avizului inainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţflle de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220119.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea ş execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare ş
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure$i".

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) În baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul ajSęrmen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DJRECTOR
Simona-Marh

Intocmit:

/

xPARASCA

Red:P.R./3ex.-O9.12.2019 - prezentul avíz a fost postat pe site-uI PMB
pe data de

ć
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

1 i VĘ 2O;

Către : SC AVI PROD GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. EIectroniciŕ nr 44, sector 2

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1791901/12.11.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 12682/13.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării
„Bransament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Lacul Ianca nr. 7, sector 2",
conform C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:

1. ĺn baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) memoriui tehnic;
c) clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) avizeleíacordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edihtare;
e) avizul favorabil emis de ADP sector 2.

2. Urmare verificării pe teren din data de 04.12.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 8,5m;
a) Iucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Lacul Ianca, perpendicular,

pănă Ia aproximativ 4m faţă de Iimita din partea stängă a proprietăţii;
b) Iucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă.

3, În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
CondiUonat de respectarea următoarelor condiUi:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirü avizului inainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) In timpul executării Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lm—1.5m între
conductă şt axul fiecărui arbore situat in vecinătatea traseu!ui Iucrării, conform
prevederilor 5!? 8591/1997 Reţele edżiŕtare subterane. Condiţü de amplasare.

c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrăńi, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constwctorul va Iua măsuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale in jurul
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare.

d) In cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

e) In cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea Iucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului Iucrării, veţi avea
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prăbuşirea acestora.

I1eiiI
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f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea

proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).
g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi

completăńle ulteńoare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze

suprafeţele spaţfllor verzi, Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,

alveole, etc.)
h) ln cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,

prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul administratorului domeniului public in

care se specifică condiUíle de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa

nr.3 la HCGMB nr 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,

autorizarea, coordonarea i execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

i) Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform

art. 4, lit, b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării i

pentru respectarea condiţiilor din aviz.
k) ln baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

1) Frezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIREÇZQ&EXECUTIV,
SiqííatPždM POPA

-J
z

Red:P.R./3ex.-09 12.2019- prezentul aviz a fost pastat pe si[e-uI PMB
pe data de

140%ki Jl

Întocmít:
Exp. Roxana PARASCA

1 U 2Oig
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1791631 112687!
ÜE 201g

Către : SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SA
Bd. Mărăsesti nr. 28, bI. 1, ei. 2, ap. 7 sector 4

Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii
Spaţii Verzi - B-dui Met&urgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1791631/12.11.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr 12687/13.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării
‚Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale i branamente pe Intrarea BăItioara
nr. 10, sector 4", conform C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:

1. ĺn baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) plan de coordonare reţele edilitare;
e) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
V aviz de traseu emis de ADP sector 4.

2. Urmare verificării pe teren din data de 04.12.2019 a traseului Iucrării conform
informaţülor din documenteĺe enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 147,5m;
b) Iucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Acţiunii, prin carosabilul

Intrărb Băltisoara, până la aproximativ 5m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii;
c) Iucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament din str. Acţiunii.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

b) În timpul executării Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lm—1.5m între
conductă i axul f]ecărui arbore situat în vecinătatea traseului Iucrării, conform
prevederilor SR 8591/1997 ReţeIe edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

c) În 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
materialului dendrologic. În timpul Iucrărilor constructorul va Iua măsuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare.

d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

e) În cazul în care in urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea Iucrărilor) se
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constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi in vecinătatea traseului Iucrării, veţi avea
obbgaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prăbuşirea acestora.

V Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, repubhcată, cu modificările şi
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţHlor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

g) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifică condiţflle de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuretľ.

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţfllor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

i) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrărü ş
pentru respectarea condiţiilor din aviz.

j) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
k) Prezentul aviz este valabil numai insoţit de avizul Ministerului Culturii ş Identităţii

Naţionale.
1) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DJRECTOR EXECUTIV,
SimopafQA

(( fl\Q / Exp.

i Q OEC 7019

Red:P.RJ3ex.-09.12,2019 - prezentul aviz a fost poslat pe site-uI PMB
pe đata de

Bd. Regina Elisabeta nr 47 cod poştal 050013. sedor 5, Bucure, Románia



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1791668112689(17810881i1453)J n
‘ ÜE 20şg

Către : DL — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura
PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poĺigrafiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B, cu nr 1781088/0910.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 11453/10.10.2019, completată cu documentaţia inregistrată Ia P.MB. cu nr.
1791668/12.11.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 12689/13.11.2019, prin care solicitaţi avizul de
specialitate privind executarea Iucrării „Bransament electric în vederea alimentării cu energie
electrică a imobilului situat pe str. Dirijorului nr. 26-28, sector 1", conform C.U. nr.

vă comunicăm următoarele:

1. În baza informatiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deţinătońlor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 03.12.2019 a traseului Iucrării conform
informaţülor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 28m (din care lGm domeniul pubbc);
b) Iucrarea se va executa din LEA JT existent în trotuarul din dreptul imobiluiui cu nr. 22-24

din str. Dirijorului, continuă prin trotuarul nr. pare aI str. Dirijorului, până Ia aproximativ 8m
faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţh;

c) Iucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă.
d)

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
CondiUonat de resrectarea următoarelor conditü:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterü prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitărh revizuirii avizului înainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

b) În timpul executării Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lm—1.5m între
cablui electric i axul f]ecărui arbore situat in vecinătatea traseului iucrării, conform
prevederilor SR 8591/1997 ReţeIe edihtare subterane. Condiţü de ampiasare.

c) In dreptul arbońlor din vecinătatea traseului Iucrăńi, săpătura se va executa manuai sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialului dendrologic. În timpul Iucrărilor constructorul va Iua măsuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul
trunchiului arborilor şi rănireafruperea ramurilor arbodlor prin manevrarea utilajelor din
dotare.

d) In cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventuatele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

Bd. Regina Elisabeta nr 47, poştal O5l3, sedor 5, Bucureş, Romănia



e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de Ia finahzarea Iucrărflor) se

constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaU în vecinătatea traseului Iucrărü, veţi avea
obligaţia inlocuirii exemplarelor uscate şi supodarea contravalorü eventualelor prejudicii

produse prin prăbuşirea acestora.
f) Conform prevederiior ad. 5, Iit. h, din Legea nr. 2412007 privind reglementarea şi

administrarea spaţűlor verzi din intravilanul Iocalităţilor, repubHcată, cu modificările şi
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţHlor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

g) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19042018 privind aprobarea “Normefor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti".

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C,G.MB. nr. 304/2009. privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

i) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării i
pentru respectarea condiţiilor din aviz.

j) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-M A

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

& OEC 20;g

ReďP.R.ĺ3ex.-09.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI FMB
• pe dala de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

15. OEQ 7aş

Către SC AVI PROD GRUP SRL — solkită ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr 4, sector 1

DIRECTOR EXECuíť\
Simona-Mariana" P

*
!ntocmit:

Exp. oxa a PARASCA

Red.P.R./3ex.-09.12.201 9 - preze a fost postat pe site-uI PMB
pe data de ś..

:4
łnI

Nr. 1792844 I 12801 I

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1792844/14.11.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 12801/15.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrărü:
„Bransament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Poeziei nr. 2, sector 2", conform
C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:

In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notif]cărh nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) avizul favorabil emis de ADP sector 2.

2. Urmare verificării pe teren din data de 04.12.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 75m;
b) Iucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Poeziei, perpendicular,

până Ia aproximativ 0,5m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii;
c) pe traseul Iucrării i în vecinătate traseului Iucrărü nu există spaţii verzi i arbori/arbu$i

plantaţi.
3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor condiţh:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 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 in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţhlor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către : SC AVI PROD GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-duĺ Poligraňei nr 4, sector 1

Referitor Ia cererea dvs. inregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1792840/14.11.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 12802/15.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării
„Branament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. MaIul Mare nr. 34, sector 1",
conform C.U. nr. vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificărü nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edibtare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 03.12.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiior din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 9,5m;
a) Iucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. MaIuI Mare, perpendicular,

până Ia aproximativ 0,5m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii;
b) Lucrarea se va executa fără arborelui existent in platbandă.

3. Tn urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor condiNi:

a) În situaţia in care apar modifcări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitărh revizuirü avizului înainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

b) În timpul executării Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lm—1.5m intre
conducta i axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului Iucrării, conform
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.

c) In dreptul arborelui din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialului dendrologic. In timpul lucrărilor constructorul va Iua măsuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale in jurul
trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din
dotare.

d) In cazul in care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

e) In cazul in care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea Iucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în vecinătatea traseului Iucrărü, veţi avea
obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorH eventualelor prejudicü
produse prin prăbuşirea acestuia.

Nr. 17928401128021 1.1 OEC2QID
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f) La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarbălgazon).

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzL Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

h) In cazul execuţiei proiectului în períoada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucurestľ'.

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fl sancţionată conform
art. 4, lit, b din Anexa 1 Ia H,C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

j) Beneflciarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării i
pentru respectarea condiţiilor din aviz.

k) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
1) Frezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterik

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

!niocmŕt:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R.I3ex.-09.12.2019 - prezentul aviz a fast postat pe site-uI PMB

htlpuIwvai ‘
pe data de

. RinaEIi nr 47.$IO513,sedor5, Bucut, Rán IN I I
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

11. UĘ1

Către : SC AW PROD GRUP SRL — solicîtă ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2

Întocmit:

Ređ:RR/3ex.-O9.12.201 9 r2ntuI aviz a fost postat pe site-uI PMB
pe data de

Ia I iI

Nr. 1792838 I 12803 I

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1792838/14.11.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 12803/15.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării:
»Branęament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Dobrici nr. 82, sector 2",
conforrn C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:
1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificărü nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) avizul favorabil emis de ADP sector 2.

2. Urmare verificării pe teren din data de 04.12.2019 a traseului Iucrării conform
informaţfllor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 8m;
b) Iucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Dobrici, perpendicular,

până Ia aproximativ 0,5m faţă de Iimita dtn partea dreaptă a proprietăţii;
c) pe traseul Iucrării i în vecinătate traseului Iucrării nu există spaţii verzi i arbori/arbu$i

plantaţi.
3. În urma analizei documentaţiei depuse Í a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditfl:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterh prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirH avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţhle de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea ş execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi
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.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţHlor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) În baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR
Sîmona-M

Rd. Reatna Elisabeta nr. 47. cod Dostal 050013. sector 5. Bucuresb. Románta
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 17928361128041 ‚‚ DtĘpşg

Către : SC AVJ PROD GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia regístratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicü nr. 44, sector 2

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia RM.B. cu nr. 1792836/14.11.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr 12804/15.11.2019, prin care solicitaţi avizuI de specialitate privind executarea Iucrărü
„Bransament de gaze naturale pentru imobilul situat pe Aleea Circului nr. 1, sector 2",
conform C.U. nr. vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U, nr i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) avizul favorabil emis de ADP sector 2.

2. Urmare verificării pe teren din data de 04.12.2019 a traseului Iucrării conform
informaţhlor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 6,5m;
a) Iucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul AIeH Circului, perpendicular,

până Ia aproximativ 11 m faţă de Iimita din partea stângă a ęcolii nr 28;
b) Iucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în curtea coIfl nr. 28.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
CondiUonat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modif]cări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului inainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) În timpul executării Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lm—1.5m între
conducta i axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului IucrărH, conform
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane, Condiţii de ampĺasare.

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialului dendrologic. În timpul Iucrărilor constructorul va Iua măsuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare.

d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea Iucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului Iucrării, veţi avea
obligaţia inlocuirü exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prăbuşirea acestora.

I,aiiIBd. Regina Bisabeta nr. 47, cod pcştal 050013, sector 5, Bucureşt, Romănia



f) La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea

proiectului (inclusiv plantare iarbălgazon).
g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeeIe spaUilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)
In cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noíembrie - 15 martśe a anului calendaristíc,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea ‘Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti'.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
Beneflciarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării i
pentru respectarea condiţiilor din aviz.
In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
Prezentuiaviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii. J

!ntocmit:
Exp. Roxana PARASCA

h)

i)

j)

k)
1)

DIRECTOR EXECUTIV,
Símona-Mariana POPA

(c zo

Red:P.Rlaex-O912.2019 - prezentul aviz a (est poslal pe site-uI PMS
hhp:Iíwww pe dala de

Bd. Regina Elisabeta nr 47. cr.d poştal 050013. sector 5. Bucureş, Româna
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

13. UŁC.2Qj9

Către SC AVI PROD GRUP SRL — solicită rÎdicarea exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr 44, sector 2

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B, cu nr 1792829/14.11.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr 12807/15.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării
„Bransament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Sinaia nr. 40, sector 2", conform
C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:

łn baza informaţiilor din documentatia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) avizul favorabil emis de ADP sector 2.

2. Urmare verificării pe teren din data de 04.12.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiílor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 4m;
a) Iucrarea se va executa din conducta existentă in carosabilul str. Sinaia, perpendicular,

până Ia aproximativ 5m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţb;
b) Iucrarea se va executa fără afectarea arborelui existent in aliniament.

3. În urma analizei documentaţiei depuse si a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
CondiUonat de respectarea următoarelor conditii:

a) In situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulterior emiteńi prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) În timpul executării Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lm—1.5m intre
conducta i axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului IucrărH, conform
prevederilor SR 8591/1997 Reţe/e edihtare subterane, Condiţii de amplasare.

c) În dreptul arborelui din vecinătatea traseului Iucrărfl, săpătura se va executa manuai sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţülor din teren care să nu distwgă sistemul radicular aI
materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va Iua măsuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul
trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din
dotare.

d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

e) În cazul in care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea lucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat in vecinătatea traseului IucrărH, veţi avea
obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi supodarea contravalorü eventualelor prejudicii
produse prin prăbuşirea acestuia.

Nr. 17928291128071
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f) Conform preved}iIor art. 5, Iit. h, dinËea nr 24120Ó7 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravĺlanul localităţilor, republicată, cu modificările şi
completările ulteriQare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastiie,
alveole, etc.)

g) In cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti".

h) Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

i) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrărh, sunt răspunzători pentru execuţia IucrărH i
pentru respectarea condiţiilor din aviz.

j) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toatetare material dendrologic.
k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiteńi.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simo ‚ POPA

Întocmit:
* 1ć' Exp. Roxana PARASCA

Q îOţg

Red:P.RJ3ex.C9i2.2O1 9 - prezeniu aviz a ĺost postat pe sIe-uI PMB
pe dala de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

4 7

Către DL — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dui PoUgrafiei nr 4, sector 1

r

DIRECTOR EXEC
Simona-Mariana

Întocmit:
xanPRASCA

Red:P.RI3ex-O9l2.2Ol9'Şź a fost pastat pe site-uI PMB
pe data de

ia

Nr. 1792751 112812(174080615037)i

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1740806/28.05.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 5037/29.05.2019, completată cu documentaţia înregistrată Ia P.M.B. cu nr.
1792761/14.11.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 12812/15.11.2019, prin care solicitaţi avizul de
specialitate privind executarea Iucrării: „Bransament de energie electrică pentru imobilul situat
pe str. Retortei nr. 6, sector 1", conform C.U. nr. ‚ vă
comunicăm următoarele:

In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătońlor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 23.07.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 14m;
b) Iucrarea se va executa din LEA JT existent în trotuarul nr. pare aI str. Retortei, prin trotuarul

str Retodei, până Ia Iimita din partea stângă a proprietăţH;
c) pe traseul Iucrării i în vecinătate traseului Iucrării nu există spaţii verzi ş arbori/arbu$i

plantaţi.
3. In urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVQRABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditü:

a) În situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterh prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitărü revizuirii avizului înainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti".

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

Bd. Reqtna Bisabeta nr, 47, cod poştal 050013, seor 5, Bucureşt, Románia
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

13 061 2019
Către: SC AVI PROD GRUP SRL — soflcítă ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicű nr 44, sector 2

DIRECTOR EXWÁV.
Simona-Mari%Áţf áW"\

intocmit:

{ -J
Red:P.RJ3ex.-O9.12 19 - rĄĘt a fost postai pe &te-ul PMB
http:/twww.pmb.r&insUhĂpricIiUdirecHa_meďuIavize_arbońJn_consuItare/avize_arbońJn_consuItare.php . pe daia de

ia

Nr. 1793213112840J

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1793213/15.112019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 12840/16.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialítate privind executarea IucrărH;
„Bransament de gaze naturale pentru imobiIuI situat pe str. Pârgarilor nr. S sector 2",
conforrn C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:
1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. i planud anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Ctasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) avizul favorabil emis de ADP sector 2;
f) avizul Ministerului Culturii nr.

2. Urmare verificării pe teren din data de 04.12.2019 a traseului Iucrării conform
informaţHlor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 6m;
b) Iucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Pârgarilor, perpendicular,

până Ia aproximativ 0,7m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii;
c) pe traseul Iucrării si în vecinătate traseului Iucrării nu există spaţii verzi i arbori/arbuti

plantaţi.
3, În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVQRABIL
Conditionat de respectarea următoarelor condiţii:

a) În situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterü prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitărü revizuirü avizului inainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţhle de Iucru pe timp fhguros, conform cetor specificate in Anexa
nr3 Ia HCGMB nr 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea ş execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare ş
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure$i".

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentut aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 30412009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) În baia acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterfl.

. ..
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 17930261128491 1& 0EC2019
Către SC TEHNIC INS TAL GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura
PMB

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancufa nr 1, sector 1

o

Referitor la cererea dvs. ?nregistrată Ia RM.B, cu nr 17g3026/15.11.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 12849/1811.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării:
‚Bransament de apă i racord de canalizare pentru imobilul situat pe Calea erban Vodă
nr. 206, 208, 210-218, sector 4", conform C.U. nr. ‚ vă comunicăm
următoarele:
1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U, nr i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea NotificărH nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor.

2. Urmare verificării pe teren din data de 26.11.2019 a traseului lucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior1 s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 7m branament + 15m racord;
b) lucrarea se va executa din conductele existente în carosabilul Căii Serban Vodă,

perpendicu!ar, până Ia aproximativ 3m si 17m faţă de Iimita din partea dreaptă a
proprietăţü;

c) pe traseul Iucrărü ş în vecinătate traseului !ucrărH nu există spaţii verzi i arboriIarbuti
plantaţi.

3. In urma analizei documentaţiei depuse ş a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de resDectarea următoarelor condiUi:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterü prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor

b) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea ş execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare ş
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucurestľ.

c) Nerespectarea cetor menţionate ín prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare matedal dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR
Simona-MarL -

Intocmŕt:
P7SCA

Red:P.R.J3ex.-09.t fost postat pe site-uI PMB M

hltp:ĺhwną.pmb.roĺir Iirectia_mediuĺavizearborijn_consultareÍavize._arbońjn_consuQare.php pe data de

IaiIBd. Reoina Oisabela nr 47. d staI 050013. sedor 5. BucuresU. România



O
O



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1793596I12874I13 DEC2O1Q
Către SC APA NOVA SA — prin d-na

Str. Tunari nr. 60 A, ciădirea Ştefan ceI Mare, eL 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poĺigraüei nr 4, sector 1

Referítorla cererea dvs. înregistrată ia RM.B. cu nr. 1793596/18.11.2019 şi Ia Direcţia d
Mediu cu nr. 12874/19.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrărü
Branęament de apă i racord de canaiizare pentru imobilui situat pe str. MaIuI Mare nr. 34,
sector 1", conform C.U. nr. vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiiior din documentaţia depusă de dvs., respectiv;
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) memoriui tehnic;
c) clasarea Notiflcării nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuaie ale deţinătoriior de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 03.12.2019 a traseuiui Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de Sm branament + 7m racord;
b) Iucrarea se va executa din conductele existente în carosabiiul str. MaIuI Mare1

perpendicular, până Ia aproximativ lm i 2,5m faţă de Iimita din partea dreaptă a
proprietăţii;

c) Iucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirü avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) În timpul executării Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lm—1.5m între
conductă i axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseuiui Iucrării, conform
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

c) În dreptul arborelui din vecinătatea traseuiui Iucrării, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicuiar aI
materialului dendroiogic. In timpul Iucrăriior constructowl va Iua măsuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale in juwl
trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din
d ota re.

d) În cazul in care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

e) in cazul in care in urma verificărilor uiterioare (24 Iuni de Ia finalizarea Iucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat in vecinătatea traseului iucrării, veţi avea

Bd. Revina Sisabela nr. 47. cod ocstal 050013. sector 5. Bucumsb. Romănia



obligaţia inlocuirui exemplarului uscat şi suportarea contravalorü eventuaielor prejudicü

produse prin prăbuşirea acestuia.

fl La finalizarea iucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea

proiectului (inclusiv piantare iarbă/gazon).
g) Conform prevederilor art. 5, 11Ł h, din Legea nr 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările şi

completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze

suprafeele spaţiilor verzi. Astfe! este nterzisă betonarea spa lor verzi (platbande, pastile,

alveole, etc.)
h) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,

prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public in
care se specificä condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa

nr3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea ‘Normelor pentru avizarea,

autorizarea, coordonarea si execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i

stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".
i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform

art 4, lit, b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrărH i
pentru respectarea condiţiilor din aviz.

k) ln baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
1) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

I 0. OEĘ 2Qf
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DIRECTOR EXECUTIV,
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1793567 l 12879 (1786603112150)1 OEĘ 2019
Către DL — prin dL — solicită ridicarea
exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul PoIigrafiei nr 4, sector 1

Referitor la cererea dvs. înregistrată ia P.M.R, cu nr 1786603/25.10.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 12150/28.10.2019, completată cu documentaţia înregistrată Ia P.M.B, cu nr
1793567/18.11.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 12879/19.11.2019, prin care solicitaţi avizul de
specialitate privind executarea Iucrării „Branament de apă ęi racord de canaiizare pentru
imobilului situat pe str. Dunăcesti nr. 75, sector 1", conform C.U. nr.

vă comunicăm următoarele:

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) avizele/acorduriie individuale aie deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 03.12.2019 a traseuiui Iucrării conform
informaţiiior din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) (ucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 9m branament + lm racord;
b) Iucrarea se va executa din conductele existente in carosabilul str. Dunăcesti,

perpendicular, până la aproximativ lm i 2,5m faţă de limita din partea stângă a
proprietăţb;

c) Iucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspecteior constate pe teren se emite

AVIZ FAVQRABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modif]cări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obltgaţia solicitării revizuirii avizului înainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

b) În timpui executării Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lm—1.5m intre
conductă i axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform
prevederilor SR 8591/1997 Reţeĺe ediĺitare subterane. Condiţiŕ de ampĺasare.

c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialului dendrologic. In timpui Iucrăriior constructorul va Iua măsuri de protejare a
materialuiui dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale in jurul
trunchiului arboriior şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare.

d) În cazul in care este secţionat sistemul radicuiar aI materialului dendrologic sunteţi
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răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile. - —

e) În cazul în care in urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea lucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseuiui iucrării, veţi avea
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalarü eventualelor prejudich
produse prin prăbuşirea acestora.

f) La finałizarea Iucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiuiui verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).

g) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiiior verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţiior verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

h) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţHle de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti".

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art. 4, lit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 30412009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

j) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării i
pentru respectarea condiţiilor ďn aviz.

k) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defriare sau toaletare material dendrologic.
1) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona- POPA

‚)
n Întocmit

IA Exp. Roxana PARASCA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

I ‘1 ÜEĘ 201g

Către : DI. — prin dI. — solicită ridicarea
exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiínţă: ADP Sector 1 - B-dul PoIigrafiei nr 4, sector 1

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia RM.B. cu nr. 1786605/25.10.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 12149/28.10.2019, completată cu documentaţia înregistrată Ia P.M.B. cu nr.
1793564/18.11.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 12880/19.11.2019, prin care solicitaţi avizul de
specialitate privind executarea Iucrării ‚Alimentare cu energie electrică prin branament
electric subteran a imobiluiui situat pe str. Ounăcesti nr. 75, sector 1", conform C.U. nr.

vă comunicăm următoarele:

1. în baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificărfl nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 03.12.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 25m;
b) (ucrarea se va executa din LEA JT existent in trotuarul nr. impare a( str. Dunăcesti, prin

subtraversare, perpendicular, până Ia aproximativ 7m faţă de Iimita din partea stângă a
proprietăţii;

c) Iucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă.
d)

3. In urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de resoectarea următoarelor conditii:

a) în situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului inainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

b) În timpul executării Iucrăd aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lm—1.5m între
cablul electric i axul fiecărui arbore situat in vecinătatea traseului Iucrării, conform
prevedeńlor SR 8591/1997 Reţele ediiitare subterane, Condiţii de ampiasare.

c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
mateńalului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va Iua măsuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în juwl
twnchiului arboňlor şi rănirea/ruperea ramurilor arbońlor prin manevrarea utilajelor din
dotare.

d) In cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

Nr. 1793564112880(1786605I12149)ĺ
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e) În cazul în care îń urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea Iucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului Iucrării, veţi avea
obligaţia înlocuirH exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prăbuşirea acestora.

f) La finalizarea Iucrăriior aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).

g) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, persoanele f]zice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

h) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţhle de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti.

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţfllor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

j) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării i
pentru respectarea condiţülor din aviz.

k) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
1) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTO CUT1V,
Simo MNh4 OPA

r

4, Intocmit:
Exp. Roxana PARASCA

lÜ.pEc ?Oip

Red:P.R.i3ex.-1D.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
pe data de

Bd. Regna Elisabeta nr 47. taI O513, sedor 5, Rucureşt, Romănia
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Către : DJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

1& DEQ2QJ9
— solicită ridicarea exempiarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligraflei nr 4, sector 1

DIRECTOR EXECUJŞtä,
Simona-Maflana @PA ‘

ŢtJ / ĺntocm,t:
d%jŞflíĄ )) Expoxaaý PĄRASCA

Red:RR/3ex.-1O.12.2Q1e2eąfi(Á śostat pe site-uI PMS
pe data de

tnIl

Nr. 1796319113136 I

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia RM.B. cu nr. 1796319126.11.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 13136/27.11.2019, prin care solicitaţč avizul de specialitate privind executarea Íucrărü:
„Execuţie branament de apă potabilă ęi racord de canalizare pentru imobilul situat pe
str. Sfinţii Voievozi nr. 15, sector 1, conform C.U. nr. ‚ vă
comunicăm următoarele:

łn baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e)__aviz_de_traseu_emis_de_ADP_sector_1.

____________________________

2. Urmare verificării pe teren din data de 03.12.2Ó19 a traseului
informaţfllor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de lOm branament + 7m
b) Iucrarea se va executa din conductele existente în carosabilul str. Sfinţii

aproximativ lm i 3m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţü;
c) pe traseul Iucrării i în vecinătate traseului Iucrării nu există spaţii verzi i arbori/arbuti

plantaţi.

Iucrării conform

racord;
Voievozi, până Ia

3. În urma anahzei documentaţiei depuse si a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABiL
CondiUonat de respectarea următoarelor conditii:

a) b situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirfl avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este vaiabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiUile de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti".

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.8. nr. 304/2009, privind Normeie de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) În baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrolagic.
e) Prezentui aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Cultuńi ş Identităţii

Naţionaie.
f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

flĄ „ A7 ‚A %‚ttl flÇIY11 tQtłflľ Piiriirntti Pn,ni
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

I W UĘL LUW

Către: domnul Iorgulescu Cătălin
(Str. PăItiniuIui nr. 26, sector 4, Bucure$i)
(otficegmeIectric.ro)

Către : SC Best Electroproiect S.R.L. — solicită ridicarea exemplarului de Ia
registratura PMB
pentru SC E-Distribu ţie Muntenia SA

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Eĺectronicii nr 44, sector 2

Nr. 1797257 I 13256 I

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1797257/28.11.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 13256/29.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării:
‚Alimentare cu energie electrică a imobilului situat in strada Răsuri nr. 25, sector 2,
Bucure$i", conform C.U. nr ţ, vă comunicăm următoarele:

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificărü nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;

2. Urmare verificării pe teren din data de 06.12.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoare!e:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 6m, pornind din Str. Răsuri, din reţeaua
publică existentă strâbătând trotuarul până Ia Iimita proprietăţii situate Ia nr, 25 pe str.
Răsuri.

b) pe traseul iucrărh i în vecinătate traseului Iucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuti
piantaţi.

3. In urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVQRABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia in care apar modiflcări ale proiectului, ulterior emiterb prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitărH revizuirü avizului inainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

b) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 2412007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, persoanele f]zice ş juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

c) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul administratorului domeniului public în

Bd. Regi,a Elisabela nr 47, c poşaI O513, sector 5, Bucureşli, Rom&a

TeI: 021.30555.00
htlp:(Nn'nv,pnb.ro



care se specihcă condiţüle de lucru pe timp friguros, conform celor speciflcate in Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia lucrărilor de inírastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti".

d) Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fî sancţionată conform
art. 4, lit, b din Anexa 1 la H.CG,M,B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţfllor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,

e) ln baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRE CUTIV,
Sim tMarf OPA

Exp.ndru

OEC 7019

Red:A.A/3ex-09,122019 - prezentul avä a (ost pos(at pe site-& PMB
pe data de

r
Bd.ReghaEIabeta nr.47codpoştaIOSOQl3secIor5Bucureşti.Rom&iia j
TaI: 0213055500 I
hItpJ1wpmbm

00'



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 17981761133301

Către: Cojocaru Ioan Corneliu
(Solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB)

Spre ştiinţă: ADP Sector i - B-dul Poligraťi& nr 4, sector 1

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1798176/02.12.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 13330/03.12.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrărfl:
„Branament electric subteran nentru imobilul sitaut in strada Delta Dunării nr.5, sector 1,
Bucure$i", conform C.U. nr i, vă comunicăm următoarele:

În baza informaţiilor din documentatia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) Memoriuiui tehnic;
c) Clasarea Notiticărh nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1;

2. Urmare verificării pe teren din data de 06.12.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pomind din Lea JT + stâIpul existent pe trotuar în dreptul
imobilului până Ia Iimita din dreapta a proprietăţii, Ia noul BMPT proiectat.

b) pe traseul Iucrărü i în vecinătate traseului Iucrădi nu există spaţii verzi sau arbori/arbuti
plantaţi.

3. !n urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor condith:

a) În situaţia în care apar modiflcări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitărü revizuirfl avizului inainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

b) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu moditicările şi
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţfllor verzi. AstfeI este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

c) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţhle de Iucru pe timp friguros, conform celor speciflcate in Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea ş execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare ş
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

Bd. Regiia EIabeta ‚w. 47, cod poştal 050013, sed&5, Buaimşli. Rom&iia

TeI: 021.3055500
htlp:IMvnv.pmb.m



d) Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.GMB. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţfllor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

e) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
f) Prezentui aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EKECUTIV,
Simona- POPA

ĺnlocmit:
Exp. Anca dru

i a QEc 20;g

RedAA/3ex.-0912.2019 - prezentul aviz a ĺost pOSt2Ĺ pe site-uI PMB
• pe data de

Bd. Regha Etsabe!a nr. 47. cod poştal 050013, sedor5, Bucureşli. Romiia
TeI: 021.3055500
hflp/hvwwpmbro



PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

. U0 /019

Către: SC Avi Prod Grup SRL, strada Ghiocei, nr. 11, sectorui 2, Bucuresti

Spre tiinţă: Administraţia străzilor - strada Domniţa Ancuţa nrl, sectorul 1

În urma solicitării dumneavoastră inregistrată Ia PMB cu nr. 1798958/4.12.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 13484/5.12.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării »Racordare gaze naturale a Iocului de consum din os. Chitilei nr. 217, ap.

sectorui 1, Bucure$i", în conformitate cu Certiflcatul de urbanism nr.
(13.09.2019, vă comunicăm următoarele:

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră respectiv:
a) Certificat de urbanism nr. /13.09.2019 i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) ciasarea Notificării nr 30.09.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Administraţia străzilor.

2. Urmare verificării pe teren din data de 9.12.2019 a traseului iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoareie:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o iungime de 8,5 m, având ca punct de pornire
conducta de gaze naturale deja existentă in carosabilul din os. Chitilei. BranamentuI se
va executa Ia aproximativ 6 m faţă de Iimita din dreapta a imobilului, care urmează să fie
branat in os. Chitilei, nr. 217.

b) Iucrarea se va executa în carosabil şi trotuar;
c) in dreptul imobiluiui situat pe os. Chitilei, nr. 217, s-a constatat existenţa unui arbore aflat

in alveolă, pe trotuar, ia aproximativ 3,5 m de Iimita din dreapta a imobilului.
3. Tn urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVQRABiL
Conditionat de respectarea următoareior conditii:

a) În situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitărH revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) În timpul executării Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1.5 m între
conductă i axui arborelui situat în vecinătatea traseului Iucrării, conform prevederilor SR
8591/1997 Reţele edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se va executa manual sau
utihzând o tehnologie adaptată condiţfllor din teren care să nu distrugă sistemul radicular ai
materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va Iua măsuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din
dotare.

d) In cazul în care este secţionat sistemui radicular aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventuaiele pagube produse ia condiţii meteo nefavorabile.

e) În cazul în care in urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea Iucrărilor) se

Iżii

Nr. 1798958/13484

n.-l o.;.,-. tI; 7 nrvi 12,-4 fl



constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea
obligaţia inlocuirh exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicH
produse prin prăbuşirea acestora.

f) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 2412007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeeIe spaüilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

g) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

i) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrărb, sunt răspunzători pentru execuţia lucrărü ş
pentru respectarea condiţülor din aviz.

j) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

Simona-Mariana POPA
DIRECTOR XECUTIV

jÝBUc

Întocmit:
Alexandru NICOLAE

Expert

10. DEQ 2013

Red: A.N./3 ex.Ą12,.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avizearboriinconsultare/avizearbori
_in_consultare.php, Ia data de

Bd. Regina Elisabeta nr. 47. cod poştal 050013. sector 5, Bucureşti. Romănia



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

13. OEQ 2019

CĂTRE:
S.CFAVEO CONSULTING S.R.L.

Prelungirea Ghencea nr. 25, camerele 8 i 10, sector 6

(Str. Vitioara nr. 102, sector 3)

Spre ştiinţă
P.S. 3- D.A.D.P. - Serviciul Administrarea Domeniului Pnblic
Intrarea Odobeti m-. 5-7, sector 3

r

Nr. 1764664/9378/

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1764664/19.08.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 9378/20.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate
privind executarea lucrării: „Extindere conductă i branament gaze naturale pe
str. Vitioara nr. 102, sector 3", conform C.U. nr. ‚ vă
comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia

Mediului Bucureti;
d) Plan de coordonare reţele edilitare;
e) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
f) aviz de traseu emis de Primăria Sectorului 3;

2. Urmare veriiicării pe teren din data de 01.11.2019 a traseului lucrării
conform informaçiilor din documentele enumerate anteńor, s-au constatat
următoarele:

a) lucrarea se va executa pe o lungime de aproximativ 35m1 pe o stradă de
pământ, iar pe traseul lucrării ş în veçinătatea acestuia nu există spaţii verzi i
arbori/arbuti plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse ş a aspectelor constate pe teren se
emite ..t

Bd. Regfna Elisabeta nr 47, cod poştal 050013, sedor 5, Bucureş, Romârüa ia rt



DIRECTO CUflV,
Simona- ‘Ť ‚QPA

ENA CHE

ked- C.E.ý3ex.- 10 12.2019 - prezcnlul av,z a fosl poslal pe siIc-ul PMB

pe đata dc

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor condiţii:

a) În situaţia în care apar modificări ate proiectuiui, ulterior emiterii prezentutui

aviz, aveţi ob1igaia solicitărü revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei
lucrăńlor.

b) Conform prevederilor art 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea
i administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu
modificările ş completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia
să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea

spaţiilor verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)
c) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 rnartie a anului

calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul
adrninistratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe
timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr3 la HCGMB nr.
220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea, autorizarea,
coordonarea ş execuţia lucrărilor de infrastructură (tebnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de special itate va fi
sancţionată conform art 4, lit, b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
privind Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului

Bucureti.
e) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrisare sau toaletare material

dendrologic.
f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

10. DEQ 2019

Bd. Regina EIisab€la nr. 47. wd poştal 050013, sedor 5, Bucureşu, România [»ai il



PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. I 768036/9830; 1801083/13643 1 Z DEC 20:19

CĂTRE
s.c APA NOVA BUCURESTJ&A,

Str. Tunari nr. 60A, clădirea Ştefan ceI Mare, etajele 6-9, Sector 2

I (str. Lt. Bakan Ionescu nr. 1, sector 2)

Spre ştiinţă:
Administraţia Domeniului Public Sector 2
Şos. Electronicii nr. 44, sector 2

ó

Î

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1768036/29.08.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 9830/30.08.2019, completată prin adresa inregistrată Ia
P.M.B. cu nr. 1801083/10.12.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 13643/11.12.2019,
prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării: „Mutare racord
de canalizare existent pentru imobilul situat pe str. Lt. Baican Ionescu nr. 1, sector
2", conform C.U. i 1" din 23.04.2019, vă comunicăm urmätoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.Un Jin 23.04.2019 şi planuri anexe;
b) Contract de donaţie proprietar
c) Memoriului justiűcativ; b I j
d) Clasarea Notificării nr. ..misă de Agenţia pentru Protecţia

Mediului Bucureşti;
e) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
fl avjzul favorabil emis de ADP sector 2.

2. Urmare veriflcării pe teren din data de 06.11.2019 a traseului Iucrării
conform informaţiilor din documentele enumerate antedor, s-a constatat cä pe traseul
Iucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi şi arboń/arbuşti
pĺantaţi.

3, În urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor condiţii:
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H
a) Tn situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului

aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei

lucrări lor.
b) Conform prevederilor art 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea

şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu

modificările şi completăńle ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia

să nu diminueze suprafeţele spaţii(or verzi. Astfel este interzisă betonarea

spaţilor verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)
c) In cazul execuţiei proiectuiui în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului i

calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul

administraton.ilui domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe

timp &iguros, conform celor speciflcate în Anexa nr.3 Ia HCGMB nr

220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea, autori2area,

coordonarea i execuţia lucrârilor de infrastructură (tehińco-edilitare şi

stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi

sancţionată conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009,

privind Normele de protecçie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiu!ui
Bucureşti.

e) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material

dendrologic.

D Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiteńi.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 17716201178920811 0370112481
17. flEL?

Către IT CAPITAL MANAGEMENT
(Str. Nicolae 13. CaramfÎI nr. 69, et. 3, Sector 1, Bucure tJ)

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafî& nr 4, sector 1

Referitor Ia cererea dvs. inregistrată Ia PM8. cu nr. 1fl1620ţ11.09.2019 şI la DirecţIa de
Medju cu nr 10370112.09.2019, completată cu documenlaţla inreglstrată Ia P.M.B. cu nr.1789206/05.11.2019 şI Ia Direcţia de Mediu cu nr. 12481/06.11.2019, prin care solicilaţi avlzul de
specialitate privind executarea Iucrării: Branşament apâ şi racord canal pentr" imobllut situatIn strada Măguricea nr.24, sector 1, Bucureştl", conform C.U. afl din
07.05.2019, vă comunicăm următoarele:

ln baza infonnaţiilor din documentaua depusă đe đvs., reapectlv:
a) C.U. nr. şi planuń anexe;
b) Memoriulul tehnlc;
c) Clasarea NotlficăĎi nr, emisă de Agenţia penlw Protecţia MedluIui

Bucureştl;
d) Avizelelacardude individuaie aie deţinăloritor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1:

2. Urmare verificărll pe teren din data de Q9.12.20i9 a traseului lucrărll contonn
infonnaţiilor din documenlele enumerate anterior, s-au conslat uťmătoarele:

a) Iucmrea de branşament apă se va executa subteran, pe o Iunglme de 9m, pornind din
conducta de apâ polabilă existentă pe strađa Măguricea, pänă Ia Iimita din dreapta a
imobllului situat pe strada Măguńcea nr. 24. Racordul de canalizare va avea o Iungime de
Om şi va colecta i evacua apele uzate din imobil in reţeaua publică de canallzare existentă
pe str Măguricea.

b) pe traseul Iucrähi şi în vecinătate traseului Iucrăńi nu existä spaţii verzi sau arborlIarbuti
plantaţi.

3. In urma anallzei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Çonđitionat de resoectarep următoarelor conditil:

a) In sItuaţia in care apar modificări ale proiectului, uhedor emiteńi prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicltării revizuirii avizului inainte de inceperea execuţiei Iucrădlor.

b) Conform prevededlor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicală, cu modilicările şi
completările ulterioare, persoanele fizĺce şi juridice au obligaţla să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor vez1. Astfel este interzlsă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

c) In cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendańsHc,
prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordui administralowlui domenlului publlc in
care se specifIcă condiţüle de Iucw pe timp fńguros, conĺorm cetor speciflcate în Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 prIvind aprobarea Nonnebr pentru avizarea,

Bd. R.ia Đabe w 47. cW poflJOa®13. a5, Atcnw. R'*iÉ
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autońzarea, coordonarea si execuQa ucrärilor de inĺrastwctură (tehnico-edili!are şi

stradale) de pe teritoňul Municipiului Bucuretľ'.

d) Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fl sancţională conform

ait 4, 111. b đin Anexa 1 Ia H,CG.M.B. nr. 30412009, privind Norrnele de protecţie a spaţiilor

verzi de pe teńtohul Municipiului Bucureşti.
e) In baza acestui aviz nu se executá Iucrări đe defrişare sau ţoaletare matehal dendrologic.

ľ) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DJREC4Ç ĘXECUTJV,
SimonMďţJna P014

Întocmit:
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Wąť PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 17872781122281 17. OEC.2St
Către:
(SoIIcită ridicarea exemplarului de Ia reglstratura PMB)

Spre $iinţă: P54 - DIrecţia Gospodărire Locală - SeMciuI Monltorizare şi Control -

Servicii SpaţII Veni
B4u1 Metelurgiei nr 1248, Grand Arena, et. 1, sector 4

Reĺeritor la cererea dvs. inregiswată Ia P.M.O. cu nr. 1787278129.10.2019 şi Ia DIrecţia de
Medlu cu nr. 12228130.10.2019, prin care soicitaţi avizul de specIalitate privind executarea lucrärii:‚Allmentare cu energie electrică a imobliului situat pe str. Titus nr.15, sector 4, Bucure$ľ',
con(onn C.U. dIn 04.06.2019. vă comunicăm urTřlătoarele:

in baza Informaţšiior dIn documentaţla depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. • ! dIn 04.06.2019 şi planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea NotWicădi nr. ) emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avlzelelacorduriie indivlduale aIa deţinätorllor de reţele ediIitare;
e) avlz de traseu emis de DIrecţia Gospodăńre Locală S4;

2. Unnare verlficărll pe teren din data de 06.12.2019 a traseulul Iucrăńi conform
informaţllbr din documentele enumerate anterior, s-au constat unătoarek:

a) lucrarea se va executa subtemn, pe o Iunglme de 5m, pornind din slr. Titus unde se va
prevedea un racord intmre-ieire pe cabius CS, până Ia un nou BMPT ce va f1 amplasal Ia
Iimita din dreapta a proprielăţii.

b) pe traseul Iucrăńi şI in vecinătate Iraseului Iucrării nu există spaţii verzi sau arbońlarbuştl
plantaţi.

3. ln urma anallz& dccumentaţiel depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVQRABIL
Cpnditionat de respectarea următoarelor cpndiţii:

a) ln situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulterlor emitehi prezentului aviz, aveţi
obligaţia sollcitării revlzuirii avizului inainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

b) Conform prevederilor art 5, 11Ł. h, din Legea nr. 2412007 privind reglementarea şi
adrninistmrea spaţiHor verzi din intravilanul Iocaliiăţilor, republicată, cu modificările şi
cornpietările ullerioare, persoanele fIzIce i Juridice au obligaţia să nu diminueze
supmfeţele spaţiilor verzi. Astfel este inteizisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastlle,
alveole, etc.)

c) In cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabll numai insoţit de acordul administratowlui domeniului publlc ln
care se specifică condiţiile de Iucw pe timp friguros. conform celor speclficate in Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220119.04.2018 privind aprobarea wNormelor pentru avizama,
autodzarea, coordonarea i execuţia Iucrădlor de inîrastructurâ (tehnico-ediläare şi
stmdale) de pe teňtorlul Municipiului Bucuresli.

Bď Rogna Etabeb IL 47. aid pflJt3. Se5, B'nnt(t RmnkiÎ
TŁO2L3Q555DO
Ntpihnn. pmbsu



- d) Nerespectarea celor menţionale ln prezentuiaviz de specialitate va fi sancţionatä conform

art 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Nomiele đe prołecjie a spaţiilor

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
e) In baza acesiui aviz nu se execuiä ucrări de defrişare sau loaletare malerial dendrologic.

1) Prezentul aviz este valabil numai insotit de avizul Ministewiui Culturii si Identitătii

Naţionale.
g) Prezentul aviz are termen de valabililate 1 an de Ia dala emiteńi.

DIRECTOR EXECUTIV,
Sim na.Marlana POPA

Întocmit:
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PRIMĂRIÁ MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către SCAW PROD GRUP SRL
(sollcltă rIdicarea răspunsulul de Ia registratura PMB)

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul PaIigrafiei nr. 4, secior 1

1

_______

anwivŁ9
Nr. 1787266/12229

Referitor Ia cererea dvs. inregisirá Ia P. cu nr. 1787266129.10.2019 şiIa Direcţia de
MedIu cu nr. 12229130.10.2019, prin care sokcitaŞ avizul de specialitate privind executarea Iuaărlţ:
„Branşamentul de gaze pentru Imobilul situat pe strada LuIgl Canavflan nr.20, sectoh,
Bucureştl", conform C.U. nr.Z ‚ vă comunlcăm urmátoarele:

1. ln baza informaţillor din documentaţia depusă de dvs., respecüv;
a) C.U. nr. planuń anexe;
b) MemorjuIuI tehnic;
c) Clasarea Noliflcăńi nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Medlukjl

Bucureşli;
d) Avizelelacardurile Indivlduale ale deţlnătorilor de reţele ediiiiare;
e) aviz de tmseu emis de ADP sector 1;

2. Urmare verificăril pe teren dIn data de 09.12.2019 a traseulul Iucrăril conform
h,íormaţülor din documentele enumemte anterior, s-au constat următoar&e;

a) iucmrea de branşament se va executa subteran, pe o Iungime de 4m, pomlnd din conducta
PE100SDRI1 Dnl2bmm exislentă in carosabilul străzii Luigi Canvilan pănă in đreptul
imobiluiui situat ta nr. 20, ia iimlta din droapta a acestuia

b) pe traseul Iucrăńl şi in vecinătate traseului Iucrăńi nu existâ spaţii verzi sau arbońIarbuti
plantaţi.

3. In urma anaUzei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emke

AVIZ FAVQRAB1L
CondWionat de resoectarea unnătoarelor conđiţii:

a) in situaţia in care apar modificări ale prolectulul, uheńor emileńi prezentulul avt, aveţi
obllgaţia solkitădi revizuirii avizului inainte đe inceperea execuţiei iucrărilor.

b) Conform prevedeńlor art. 5, lit. h, din Legea nr. 2412007 prIvInd reglementarea şi
administmrea spaţlilor verzi din intravilanul Iocalkăţitor, republicată, cu modiflcăriie şi
completăńle ullerioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzL Astf& este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

c) Tn cazul execuţiel proiectului in perioada 15 noIembrie - 15 martie a anului calenđarisbc,
pmzentul aviz este vaiabil numai insoţit de acordul administratowiui domeniului public in
care se specifică condiţiile de Iucw pe timp fňguros, conform celor speciiicate in Anexa
nr.3 ta HCGMB nr. 220119.04.2018 piivind aprobarea Normeţor pentru avizarea,
autohzarea, coordonarea şi execiĄia Iucrăńlor de inĺrastwctură (tehnico-edililare şi
slradale) de pe tedtońuI Munlclpiuiui Bucuresti.

Sď Re.k,a Eabeła rtĄl, ccd pojal 0ČW13.s 5, Binnţ Rxnb,m
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d) Nerespectarea celor menţionate in ptezentul aviz de spedalilate va t) sancţionată coníorm

art. 4, IIt. b dIn Anexa 1 la H.C.G.MB. nr 30412009, privind Norrnele de protecjie a spaţiilor

verzI de pe Ierltońvl Municlplulul Bucureşti.

e) In baza acestui aviz nu se exeçulă Iucrări de defrişare sau toaleiare maledal dendrologlc.

Prezentul aviz este valabil numai insoţit de avizul Ministeruful Cu(turii sí Identitătii

Naţionale.
_g)_fenIuI avíz are termen de valablhtate 1 an de la data emlterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona- pa. POPA

Întacmit
Exp.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1787394112230 i 7. OLĽ 2ű13
Cătn: SC GINICON SRL

Str. Modesiiei nr. 52, sector l

Spre şiiinţă: ADP Sector 1 - B-duI Poflgraňei nr. 4, sector l

Reĺeritor Ia cererea dvs. inregiWaIă Ia P.M.B. cu nr. 1787394129.10.2019 şi Ia Direcţia deMediu cu nr. 12230130.10.2019, prin care soEcilaţl avizul de speclaiilaie privind executarea IucrădiBnnşament de gaze naturaie pentru imobiIuI situat pe strada infrăţirii nr. 46, sector 1,Bucureşti". conform C.U. dIn 13.09.2019, vă comunicăm următoarele:

1. În hsn Infnrmatiiior din documentaţia depusá de dvs., respectiv:
a) 3 din 13.09.2019 şi planud anexe;
b) memońul tehnic;
c) clasarea Nolificării i emisă de Agenţia penlw Protecţia MedluiuiBucureşti;
d) avizele/acordurile Individuale ale deţinătoribr đe reţele ediiitare;
e) aviz de traseu emls de ADP sector 1;

2. Urmare veńficării pe teren din đata de 09.12.2019 a traseului Iucrării coníorminfośmaţiilor din documenteie enumerate anterior, s-au constat urmăloarele;
a) iucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 4m, având ca punct de pomire conducta

de gaze naturale existentă în carosabiiul đin strada Macuiui. Branşamentul va fl pozat la
3m faţă de limita din dreapta a proprietăţii situate pe strada infrăţińl nr.46

b) in faţa imobilului (pe Iatura din sir. Maculul) ce are adresa pe str. inĺrăţińi nr. 46 se atlă un
arbore intr-o plawandă de aprox. 1 m Iăţime.

3. In urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Condiţional de respectprea urrnătoarelor conditii;

a) In situaţia in care apar modiücări ale proiectuiui, uiterior emileńi prezentuiui aviz, aveţi
obligaţia soiicilării revizulrii avizului înainte de inceperea execuţlel iucrârilor.

b) fn timpui execulării Iucrăń eveţi obiigaţia respectăńl đlstanţei mlnîme 1,5m inim conduciä
şI aniI fiecărui arbore situat in vecinătatea traseului Iucrăiii, conform prevededlor SR
8591/1997 Refeie edüitare subterane. Condąii de amplasare.

c) in dreptui arbońlor din vecinătatea traseului Iucririi, săpălura se va executa manual sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor dIn teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialului dendrologk. In timpui lucrăńlor constwclowl va Iua măsuri de prolejare a
matedaiului dendrologic, se va evila depunerea pămăntuiui sau aQor materiale in ]uwl
truncflkilui arborilor şi rănirewwperea ramurilor arborilor prin manevmrea utilajelor din
dotare.

d) In cazul in care este secţionat sistemui radicuiar al malerialuiui dendrologic sunteţi
răspunzătoń de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo neĺavorabile.

e) în cazul in care in urma veriricădbr uedoare (24 Iuni de Ia finaiizarea Iucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşires unor arbod afIaţl in vecinâtalea traseului Iucrăiii, veţi avea
obiiga%ia inlocuirii exempiarelor uscaie şi suportarea contravalońi eventualeIor prejudkii
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poduse prin prăbuşirea acestora
1) La finallzarea lucrădlor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea

proiectului (inclusiv planlare ŕarhălgazon).

g) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi dIn intravilanul localităţilor, repubicetă, cu modkücâńle şi

completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze

supraĺeţele spaţiilor veni. AstĺeI esle interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,

alveole, etc.)
h) ln cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului ca!endaristic,

prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public in

care se speciflcă condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor speciflcate in Anexa

nr.3 Ia HCGMB nr. 220119.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,

autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrăńlor de infraslructură (tehnico-edilitare i

ştradale) de pe teńlońul Municipiului Bucureşti".

i) Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform

art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.&M.E. nr. 304)2009, privind Normele đe protecţie a spaţiilor

verzi de pe teriloriul Municipiului Bucureşti.

j) Beneflciarul, respectiv executantul Iuçrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării şi

pentru respectarea condiţfllor din aviz,

k) ĺn baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defńşare sau toaletare ma(erial dendrologic.

1) Prezentul aviz are termen de valabilitale 1 an de la dala emiteńi.

DIRECOR EXECUTIV,



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Directja de Mediu

Nr. 1787227112231 1/. UŁL Lüi

Căfre: SCAVIPROD GRUP SRL
(soIicÎtă rIdIcarea răspunsului de la reyistratura PMB)

Spre şliinţă: AĐP Sector 1 - B-duI PoiIgraEei nr. 4, sector 1

Reĺeritor Ia cererea dvs. inregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1?87227125.1O.2019 şi ia Dîrecţia de
Mediu cu nr. 12231130.102019, prin care soilcitaţi avlzul de speclalilate privind executarea Iucrăńi
.Branşament gaze naturaie oentw imobliul situat in strađa ValsuIui nr.19, sector 1.
Bucureştr, conform CAL ni dIn 18.03.2019. vă comunicăm următoarele:

In baza lnformaHflor din documentaţîa depusă de dvs., respectlv:
a) C.U. nr.' - iIn 18.03.2019şi planuri anexe;
b) memońul tehnlc;
c) ciasarea emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediulul

Bucureşu;
d) avizele/acordurilo lndividuale ale deţínălorilor de reţele ediiitare;
e) aviz de traseu emls de ADP sector 1;
O Aviz Minlstewl TransporturIlor nr.LY418V2019

2. Urmare verifîcăril pe teren din data de 09.12.2019 a traseului lucrării conform
lníormaţiiior din documentele enumerate antedor, s-au constat următoarele:

a) iucrarea se va executa subteran, pe o Iunglmo de 5m, avánd ca punct de pomlre conducta
de gaze naturale situată in carosabllul străzii Valsului, printr-un bmnament ce va O pozal
la O,5m faţä de limita din dreapta a lmobiiului situat Ia nr, 19 pe strada VaisuIul.

b) in dreptui imobllului situat la nr, 19 pe str. VaIsuIui, pe trotuar se află 4 arbori, dintre cam 3
!ntr-o plantbandă de apmx. lm iăUme şj un arbcre piantat in alveoiă.

3, In urma analizei documentaţiel depuse şi a aspeclelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORAB1L
Conditlonat de respectarea următoarelor condilii:

a) ln sItuaţia in care apar modificări aie prolectului, uReńor emlterii pre2enlului avk, aveţi
obligaţia solicitădi revizuirii avizulul inainte de inceperea execuţlei iucrărilor.

b) ln timpui executării Iucrări aveţi obligaţia respectării dlstanţei minime de 1 .5m intre
conductă şI axul fiecăruI arbom situat in vecinătatea traşeuiui lucrării, conform
prevederilor SR 6591/1997 ReţeIe ediiit8re subiemne. Condi(ii de ampiasare.

c) ln dreptul arborllor din veclnátalea traseuiui Iucrării, săpătura se va executa manual sau
uUIlzând o tehnologle adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
matedalului dendrologic. In timpui Iucrăńhr consiructowl va Iua măsuri de protejare a
mateňalului dendrologic, se va evita depunerea pämânlului sau aflor materiale in jurul
trunchiului arborilor şi rănire&ruperea ramurllor arboňlor pśin manevrarea ulilajelor dIn
dotare.

d) in cazul in care este secţionat sistemul radicular al mateńalului dendrobgic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

e) In cazul în care in urma veńficăhior uherloare (24 iuni de Ia flnaljzarea Iucrărilor) se
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constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori afJaţi in vecinătatea traseului Iucrării, veţi avea

obligajia inloculdi exemplarelor uscale şi suporlarea contravalorii eventualelor prejudicii

produse prin prăbuşirea acestora
ľ) La flnallzarea łucrărflor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea

proiectului (inclusiv planlare iarb&gazon).

g) Conform prevedeńlor art 5, 111. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spajiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu mođificările şi

completările ulteńoare, persoanele fizice şi juridice au obligaţla să nu diminueze

suprafeţele spaţiilor ver2i. Astfei este interzisă betonarea spaţilor uerzi (platbande, pas(ile,

alveole, etc.)
h) n cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calenđarisiic,

prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul administratorului domeniului public în

care se speciflcă condiţflle de Iucw pe timp íriguros, conťorm celor speciflcale tn Anexa

nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea Normelor pentru avizarea,

autohzarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor đe inťrastwctură (tehnico-edllitare i

slradale) de pe teritodul Municipiului BucureştiM.

i) Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialilate va fi sancţionată conĺorm

art 4, 11,1, b din Anexa 1 Ia H.CG.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor

verzi depe teritońul Municipiului Bucureşti.

j) Beneficiarul, respecliv execulantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrăńi i

pentru respectarea condiţiilor din aviz.
k) ln baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaleiare material dendrologic.

1) Prezenlul aviz are temien de valabilitate 1 an de Ia data emlteňi.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Marlana POPA
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PRIMĂR1A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 178743611223617 HEQ 2019
Cätm: E-DIstrJb4e Muntenia SA
(soIIcitä ridIcarea exemplarului de Ia mglstratu,a PMB)

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Pougrahei nr. 4, socior 1

Referitor Ia cererea dvs. înregistraiWié P.M.8. cu nr. 1787436129.10.2019 şi la Direcţia deMedIu cu nr. 12236130.10.2019, prin care sollcitaţi avIzul de specialitate privind executarea IucrădiExtindare mţea electńcă în vederea alimentăril cu energie electrică a imobĺiuiui situat pe stradaVirgiliu nr.61A, sector 1, BucureşU, conform C.U. 2 din 20.06.2019, văcomunicăm următoarele:

In baza Informaţlilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. C.U. din 20.06.2019şi planuri anexe;
b) memońul tehnic;
c) clasarea Noiificăńi nr. 15153115.07.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Međiuiul

Bucureşti;
d) pian de coordonare reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis đe ADP sector 1;

2. Urmare veńficăńl pe teren din data de 09.12.2019 a traseului Iucr&ii conĺormlnformaţiilor din documentele enumerate anţerior, s-au constat următoarele:
a) Iucrarea de extlndere mţea electrică mn vederea allmentäńi cu energie electńcă se va

executa subteran, pe o Iunglme de 120m, din PT4171 exIstent amplasat pe pmprletalea cu
1E229495,229495. Traseul reţelei electrice va străbate aleea de acces Ia blocurite de
Iocuinţe cu nr. 1OC, 1OD, 1OE, 1OF, până Ia noul FDCP ce va ii amplasat la Iimita de
proprietate a lmobilului de Ia nr. 61A, str. VirglIiu.

b) s-a constatat că iucrarea se execută pe un traseu ce are in proxlmllate spaţii verzi
deiimitate, arbori, precum şi vegeta%ie spontană.

3. In urma anallzel documentaţleš depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Condilionat de ręsoectama urmăloarelor cpnditii:

a) in sltuava in care apar moditîcări ale proiectulul, ulterior emiterii prezentului aviz, aveji
obligaţia solicităńi revlzuirii avizului ina[nte de inceperea execuţiei Iucrärilor.

b) In tlmpui executării Iucrări aveţi obligaţia respecl&ii dlstanţei minime de lm intre cablul
eleclńc i axul fIecăruI arbore situat in vecinătatea traseului Iucrării, conform prevederilor
SR 6591/1997 Reţele ediIiIam subterane, Condiţii de amplasere.

c) In dreptul arbodlor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătum se va executa manual sau
utilizând o tehnolagie adaptală condiţiilor din teren care să nu distwgă sistemul radicular ai
mateńalului dendrologic. In timpul lucrăhlor constructowl va Iua măsuri de protejare a
malesialului đendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor mateńale in juwl
trunchiului arbońlor şi rănire&wperea mmurllor arborilor prin manevrarea utllajelor din
dotare.

d) In cazul in care este secţlonat sistemul radkular aI mateńalului dendroioqic sunieţi
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răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meleo nefavorabile.

e) in cazul Tn care in urma veriĺicărilor ulierioare (24 luni de Ia finalizarea iucrărilor) se

constată uscarea sau prăbuşirea unor arboń aflaţi in vecinătatea traseuiui lucrării, veţi avea

obiigaţia inlocuirii exemplarelor uscate şi supodarea contravalorii eventualelor prejudicfl

produse prin prăbuşirea acestora.

1) La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afeclat de realizarea

proiectului (inclusiv planlare iarbălgazon).

g) Coníorm preveđeňlor art. 5, lit. h,

atveole, etc.)
h) ln cazul execujiei proieclului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,

prezentul aviz aste vaiabil numai insoţit de acordui administratowlui domeniului public in

care se specifică condiţiile de Iucru pe limp friguros, coniorm celor speciĺicate in Anexa

nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea Nomie(or pentru avizarea,

autońzarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de iníraslwctură (Iehnico-edilitare i

stradale) de pe tedtoduf Municipiului Bucureti".

1) Nerespectarea celor menjionate tn prezenlul aviz de specialitate va fi sancţionată conform

art. 4, 111, b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 30412009, privind Normele de protecţie a spaţiilor

verzi de pe tehtoriul Municipiului Bucureşti.

j) Beneĺiciarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători peniw execuţia Iucrării i

penlw respectarea condiţiilor din aviz.
k) in baza acesiui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

1) PrezenWl aviz are iermen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.
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din Legea nr. 24/2007 privind

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată,

completăhle ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia

suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel esle interzisă betonarea spaţilor verzi

reglementarea şi
cu modiflcările şi
să nu diminueze
(platbande, pastile,

DIRECTOR EXECUTIV,
‘-Maflana POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1787681112277 1Z DEQ 2019
Către: SflLMAN GAZ CONSTRUCT
(soIIcItă fldlcarea răspunsulul de Ia reglstratura PMB

Spre şüinţă: AdmInistraţIa străzllor - Sir Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1

Referitóŕi cererea dvs. inregislrată ia P.M.B, cu nr 1787681/30.10.2019 şi Ia Direcţia deMediu cu nr. 12277131.10.2019, prin care solicltaţi avizul de speclaliiale privind executarea Iucrăhi:Branşamnet de gaze naturale pentru lmobiluI sltuat in strada Avionului nr.34, sector 1,Bucureşti', conform C.U. din 18.10.2019, vă comunlcăm următoarele:

1. În baza Inťormaţfllor din documentaţia depusă de dvs., respectlv;
a) C.U. nr dln 18.10.2019 şi planud anexe;
b) Memoriuiui zennic;
c) Clasarea Notiflcădi nr. 9 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureştl;
d) AvIzeI&acori:]udle inđividuale ale deHnătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traşeu emis de Adminlstmtia Slrăziior Bucureşll;

2. Urmare verlficăńl pe teren din data de 09.12.2019 a traseulul Iucrării confonn
lnťormailIor din documentele enumemte anterior, s-au constat următoarele;

a) Iucrarea se va execula subtemn, pe o iungime de 17m, pomlnd din conduvta de gaze
naturale exislentă pe strada Avionulul, branşamentul va D pozat Ia iimita dIn stânga a
imohllului şituat Ia nr, 34 pe strAvionulul.

b) pe traseul Iucrăril şi in vecinătale Iraseuiui Iucrării nu există spaţii verzi sau arbod/arbuşii
piantaţi.

3, În urma anallzel documenlaţiei depuse şi a aspeclelor consiate pe teren se emile

AVIZ FAVORABIL
Condltionat de resoevtarea următoarelor condi(ii:

a) n sliuaţia in care apar modiuicâri ale prolectuiui, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obllgaţia sclicitădi revizuiril avizului inainle de inceperea execuţiei Iucrărilor.

b) Conform prevederilor art 5, 111. h, dIn Legea nr. 24/2007 privInd reglementarea şi
adminlslrarea spaţillor verzi din inlravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modlficăńie şi
completăriie ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obilgaţia să nu dlmlnuezę
suprafeţele spaţiilor verzi, Astfel este lnlerzisă belonarea spaţilor verzi (plalbande, pastile,
alveole, etc.)

c) In cazul execuţiei proIectului in peńoada 15 noIembrie - 15 martie a anului calendadstlc.
prezentul aviz esle valabil numai insoţh de acordul adminislratowlui domeniului public in
care se specifică condiţiile de iucru pe timp ťńgums, conform celor specihcate in Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 prIvInd aproharea Normelor pentru avizarea,
aulorizarea, coordonarea şi execuţia Iucrărilor de infmstructurâ (tehnico-edllilare şI
slradale) de pe Ieńtońul Municlplulul Bucureti.
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ţ d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va Ii sancţionată conídU

art. 4, 11Ł b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 30412009, privind Nonrele de protecţie a spaülor

verzi de pe teńtoriul Municipiului Bucureşti.
e) In baza acestui aviz nu se executá Iucrări de de(rişare sau toaletare mate,ial dendmlogic.

f) Prezeniul aviz are termen de vaiabiiitate 1 an de la data eniteńi.

DIRECTOR EKECUTIV,
Slmona.Marlana POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

łI UEL LUI
Nr. 17883561123311

Către: SC AVI PROD GRUP SRL— solicită ridicarea exemplarului de ia registratura
Primăria Municipiului Bucureti
Strada Ghiccei nr. 11, sector 2, Bucuresti

Spre ştllnţă: Administraţia Domenlului Pubflc Sector 1
Bulevardul Poiigraflei nr. 4, seclor 1, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs. inregistrată la Ë'rimäria Municipiului Bucureti cu nr.
1788356131.102019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 12331101.11.2019, prin care solicitaţi
avizul de specialitate privind executarea lucrării „Branşament gaze naturaie pentrulmoblIuI din strada Rabat nr. 10-14, sector 1", conform Certiflcatulul de Urbanlsm nr.

i, vă comunicăm următoarele:
1. ln baza iniormaţłllor dIn documentaţia deDusă de dvs., respectiv:

a) Certificat de Urbanism nr 05.2019 i planuri anexe;
b) Memoriul tehnic;
c) Clasarea Notiňcării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia

MediuIui Bucureşti;
d) AvIzeI&acordudie individuale ale deţinătońlor de reţele ediiitare;
e) Aviz de traseu emis de Administraţia Domeniului PubIic Sector 1;
1) Avizui Ministewlui Culturii i ldentitătiiNaţionale.

2. Urmare veńflcădl pe teren dIn data de 09.12.2019 a traseului Iucrărll conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 8m, perpendicular pe imobilul nr.
10-14, din conducta de gaze existentă in carosabil, Ia distanţa de 2m faţă de Iimita
de proprietate din partea dreaptă (imobilul nr. 8);

b) s-a constatat că există un arbore in proximitatea Iucrării, in plantaţia de aiiniament
aferentä trotuawlui, in dreptui imobilului nr. 10-14, spre imobilul nr. 8.

3. în urma analizei documenlaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite
AVIZ FAVORA8IL

Condltionat de respeclarea următoarelor conditii:
a) Tn situaţia in care apar modificări ale prciecwiui, ultedor emiterii prezentulul aviz,

aveţi obligaţia solicilădi revizuińi avizului inainte de inceperea execuţiei iucrărilcr.
b) in timpul executăńi Iucrăril aveţi obligaţia respectăńi distanţei minime de 1 .5m

între bransamentul de gaze naturale şi axul arborelui situat in vecinătatea
traseului ţucrăńi, conform prevedeńlor SR 8591/1997 RefeIe edilitare subterane.
Condi(ii de amplasem.

c) In dreptul arborelui din vecinătatea traseului Iucrăňi, săpătura se va executa
manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiiior din teren care să nu dislwgă
sistemul radicular aL matedalului dendrologic. In Umpul Iucrărilor constructoml va
Iua măsuri de protejare a mateňalului dendrologic, se va evita depunerea
pămántului sau altor materiale in juwi twnchiului arborelui şi rănirealwperea
ramurilor prin manevrarea ulilajelor din dotare.



d) În cazul în care este secţionat simui railcular aI materialúlűidendrologic suntjV

răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

e) În cazul in care în urma verihcădlor ulterioare (24 Iuni de Ia fInalizarea Iucrăńlor) se

constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în vecinătatea traseului lucrării, veţi

avea obligaţia inlocuirii exempłarului uscat şi suportarea conb-av&orü eventualelor

prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia.
f) La flnalizarea Iucrădlor aveţi obligaa refacerii spaţkului verde afectat de realizarea

proiectului (inclusiv plantare iarbălgazon).
g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările

şi completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu díminueze

suprafeţele spaţiilor verzi. Aslfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (plaibande,

paslile, alveole, etc.)
h) n cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului

calendaristic, prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul adminiştratorului

domeniului publíc in care se specifică condíţiile de Iucw pe timp friguros, conform

celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.201 B privind aprobarea

NormeIor pentru avizarea, autorizarea, coorđonarea i execuţia Íucrădlor de

infrastwctură (tehnico-edilitare í stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

i) Nerespectarea celor menţionate Tn prezentul aviz de specialitate va fi sancţionatâ

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 30412009, privind Normele de

protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
j) Beneflciarul, respectiv executantul Iucrădi, sunt răspunzători pentru execuia Iucrării

i pentru respectarea condiţiiior din aviz.
k) ln baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare malerial

dend rologic.
1) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii şi Identităţii

Naţionale.
m) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emitedi.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţa de Mediu

Nr. 17883481123341..,).l.aĘC ZO

Către SC AVI PROD GRUP SRL— solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura
Primăriei Municipiuiui Bucuresu
Strada Ghiocei nr. 11, sector 2, Bucureşu

Spre ştiinţă: AdmInIstraţIa Domenlului Public Sector I
Buievardul Pografiei nr. 4, sector 1, Bucureşti

( —‘

Bd. Rewia Esabei, 1.' 47, cod poşt& DWl3, sčctr Ę Btnw*i. Ranfl
Td021.X5$6Q0
htlpiliwm.pnibso ‚Ć5,

—ţ

—k

Ŕěťedior Ia cererea dvs. Tnregistrată Ia Primăria Municipiului Bucureşti cu nr.
1788348131.10.2019 şi ia Direcţia de Mediu cu nr. 12334/01.11.2019, prin care solicitaţi
avizui de specialitate privind executarea Iucrării: „Branşament de gaze naturale pentru
imobllul dIn strada MItropoIit Vartaam nr. 70, sector 1", conform Certiticatului de
Urbanism nr. 08.2019, vă comunicăm următoarele:

In baza lnformaţlllor dIn documentaţia depusă de dvs., respectlv:
a) Cedlficat de Urbanism nr. .08.2019şi planuri anexe;
b) Memoriului tehnlc;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia

Međiului Bucurefl;
d) Avizel&acordudle individuaie ale deţinătodlor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Administraţia Oomeniului Pubiic sector 1;
fl avizui Ministewiui Culturii şi identităţii Naţicnaie.

2. Urmare veriflcăńl pe teren din data de 09.12.2019 a traseului Iucrării conform
Informaţiilor din documentele enumerate anteňor, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea se va execula subteran, pe o Iungime de 5m, Ia distanţa de 015m faţă de
Iimita de proprietate din partea dreaptă, pomind din conducta existentă pe strada
Măicăneşti cu subtraversarea carosabilului i trotuaruiui străzii, pănă Ia hdda
amplasată Tn decupajul gardului imobilului alimentat.

b) pe traseui Iucrării şi in vecinătate traseulul Iucrăhl nu există spaţii verzi sau
arbori1arbuU plantati.

3. În urma analiz& documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În siluaţia în care apar modifIcări ale proiectului, uitehor emitehi prezentului aviz,
aveţi obligaţia solicitării revízuińi avizului înainte de inceperea execuţiei Iucrăhlor.

b) ln cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martIe a anului
calendadstic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordui administratowiui
domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform
celor speciricate în Anexa nr.3 ia HCGMB nr. 220119.04.2018 privind aprobarea
“Normelor pentru avizarea, autodzarea, coordonarea i execuţia Iucrăriior de
infrastwctură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure$i".

c) Nerespectarea ceior menţionate în prezentul aviz de specialitate va fI sancţionată



conťorm art. 4, IiL, b din Anexa 1 IaH.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind NorriiiIde

protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defdşare sau toaletare material

dendrologic.
e) Prezentul aviz este valabil numai insoţit de avizul Ministewlui Culturii i Identităţii

Naţionale.
ľ) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EKECUTIV,
POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nt1788761111238511

Către: SC E-Dlstribuţie Muntenia SA — soiicită ńđicarea exemplawlui de Ia registraluraPrimăria Municipiului Bucuresti
Bulevardul Mircea Vodă nr. 30. sector 3, Bucuresti

Spre ştilnţă: AdminIstraţIa Domeniulul PubIlc Sector 1
Bulevardul Poligrabei nr. 4, sector 1, Bucureşti

Bd. Regoa ĐÉM rt. 47. cX ştsIOOOt3. e5. Buoit, Rm11b
TdO2lXt5OO
hflpiNnbwpn*jo ‚:S, uAs

r
1

Refeńtóř ĺicéřěréa dvs. înregistrată Ia Primăria MunIcipiuluI Bucureşti cu nr.1788761101.11.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 12386104.11.2019, prin care solicitaliavizul de specialitate privind executarea Iucrăńi 11Branşament electric subteran pentruansamblul rezldenţlal đin strada Minerva nr. 38A, sector 1, Bucure$i", conformCefllflcatului de Urbanism nr
‚ vă comunicămurmătoarele:

1. În baza Informaţillor dIn documentaţla depusă de dvs., respectiv:a) Certificat de Urbanism nr a şi planuń anexe;b) Memońui tehnic;
c) Clasarea Notihcăńi nr. a emisă de Agenţia pentru ProtecţiaMediuiui Bucureştl;
d) avizel&acordurile indlviduale ale deţinătorilor de reţele edüitare;
e) avizul favorabil emis de Administraţia DDmeniului PubIic sector 1.

2. Urmare vertfîcărH pe teren dIn data de 09.12.2019 a tnseului IucrărII conforminformaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iunglme de 40m (32m prin trotuarul aferentimobllelor cu numere potaIe impare şi 8m subtraversarea străzii Minerva), din PT1250 existent in dreptul imobilulul nr. 29, apoi prin trotuarul Imobilelor cu numerepoştale impare, cu subtraversarea carosabilului, până în dreptul imobilului nr. 38A;b) s-a constatat că există plantaţii de aliniament stradal aferente ambelor trotuare, cuarbori matuń plantaţi.
3. In urma anaflzei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de resDectarea următoarelor conditii:

a) in situaţia in care apar modificări ale prolectului, ultehor emiterii prezentului aviz,aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului inainte de inceperea execuţiei Iucrăhlor.b) In timpul executării Iucrăń aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1 m intrecablui eiectńc şi axul Necăwi arbore situat în vecinătatea traseului Iucrăńi,conform prevederilor SR 8591/1997 Re(eie edilitare subterana CondiŞii deamplasare.
c) Tn dreptui arborilor din ecinătatea traseului ţucrării, săpăiura se va executa manualsau ublizând o tehnologie adaptată condiţiiior din teren care să nu distrugă sistemulradicular aI mateńalulul dendrologic. In timpul Iucrăňlor constwctorul va Iua mäsuńde protejare a mateńalului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor



niičńiÍin arbariior Yiĺreaíruperea ramurilor arboriiF prin

manevrarea utilajelor din dotare.

d) În cazul in care este secţionat sistemul radicular af mateńalului dendrologic sunteţi

răspunzători de eventua?ele pagube produse Ia condiţii meteD nefavorabile.

e) in cazul in care in urma veriflcăńlor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea Iucrărilor) se

constată usçarea sau prăbuşirea unor arbori ailaţi în vecinătatea traseului lucrării,

veţi avea abligaţia inlocuińi exemplarelor uscate şi suportarea conlravalorü

eventualelor prejuđicii produse prin prăbuşirea acestora.

f) La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea

proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).

g) Conform prevederior art 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiílor verzí din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modbflcăń?e

şí compietările ulterioare, persoanele fizice i juridice eu ob!igaţia să nu diminueze

suprafeţele spaţiilor verzi. Asđel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande,

pastile, alveole, etc.)
h) In cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului

caĺendaristic, prezentul avlz este valabil numai insoţit de acordul administralowlui

domeniului pubüc în care se specifică condiţiUe de Iucw pe timp fńguros, conform

celor speciflcate în Anexa nr.3 Ia HCGMB nr. 220119.04.2018 privind aprobarea

“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor đe

infrastructură (tehnico-edililare i stradale) de pe teńtoriul Municipiului Rucureti".

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va b sancţionată

conform ań. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de

protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşu.

j) Beneficiawl, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzătoń pentru execu(ia lucrării

si pentru respectarea condiţiilor din aviz.

k) ťn baza acestui aviz nu se execută Iucrăń de defrişare sau toaletare material

dendrologlc.
1) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DĘCŢOR EXECUTV,

ŕ “šigJĄ&oriana POPA
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•_ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1789077J12448J 17. DLĽ 2013

Către: sc ENERCONSTRUCT SRL
Slrada Caraiman nr. 63, sector 1, BucuresU

Spre ştllnţă:
Admlnistraţla străziior
Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureş.ti
AdminIstraţia Domeniului Pubiic Sector 1
Bulevardul Poligraflei nr. 4, sector 1, Bucureşti

flď Regiia Đäabela rr 47. od 4iMC5a)I3, se 5. &iwştŁ Raifl
Tet021i035600
Igtpjbvww pmb m

Referitor Ia cererea dvs. inregistmtă Ia Primăria KunicipíuIui Bucureşti cu nr.1789077104.11.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 12448105.11.2019, prin care solicitaţjavizul de specialitate privlnd executarea Iucrădi AlImentare cu energIe electńcă a
imobiiuiui situat pe strada Ivan Sergheevicl Turgheniev nr. 8. sector 1, Bucureşti",
conform Certificatulul de Urbanlsm nr. J, vă comunicăm
următoarete:
1. In baza Informaţlilor dIn documentaţia denusă de dvs., respectlv:

a) CerHflcat de Urbanism nr. r şi planuń anexe;
b) Memońul tehnic;
c) Clasarea Notiflcăńi nr. ‘19 emisă de Agenţia pentru Protecţia

Mediului Bucureşti;
d) Plan de coordonare reţele edilitare;
e) Avize de traseu emise de Administraţia SkăzHor şi Administraţia Domeniului Public

sector 1;
p AvIzul Ministerului Cultuńi şi ldentltăţii Naţionale.

2. Umiare verlflcărll pe teren din data de 09.12.2019 a traseulul Iucrării conform
informaţiilor đin documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iunglme đe 215m, incepănd đin PTS 518
amplasat pe bd. Mircea Eliade, prin in trotuarul imobll&or cu numere postale
ímpare, va continua pPnă la intersecţía cu strada Turgheniev, apoi pe strada
Turgheniev, prin trotuawl imobllelor cu numere potale pare până la imobilul ce va
fi aHmentat.

b) s-a constatat că in proximitatea lucrării există spaţiu verde, intre carosabil şi trotuar
alveole plantate cu arboň, in trotuar.

3. in una analizei documentaţiei depuse şi a aspecteior constate pe teren se emite
AVIZ FAVORABIL

Conditionat de resDectarea următoarelor conditil:
a) ln situaţia în care apar modificăń ale proiectului, ulterior emlterii prezentului aviz,

aveţi obligaţia solicitării revizuidi avizului inainte de începerea execuţiei lucrărilor
b) In timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1 m intre

cablul electric şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrădi,
conform prevederilor SR 8591/1997 Re(ele ediUIere subterane. Condi(U de
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r arnplasare.
c) In dreptul arbońlor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se va executa manual

sau utilizânđ o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sislemul

radicular al materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constwctorul va Iua măsuri

de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor

matehale În jurul trunchiului arborilor şi rănirealruperea ramurilor arborilor prin

manevrarea utilajelor din dotare.
d) Tn cazul În care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi

răspunzătoh de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

e) In cazul in care in urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea Iucrărilor) se

constata uscarea sau prăbuşirea unor arbod aflaţi în vecinătatea traseului Iucrării,

veţi avea obligaţia înlocuińi exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii

eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

f) La finalizarea lucrăńlor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea

praiectului (inclusiv plantare iarbălgazon).

g) Conform prevedeńlor art. 5, iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicatä, cu modiflcările

şi completăńle ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze

suprafeţele spaţiilor verzi, Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande.

pastile. alveole, etc.)
h) ln cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului

calendarislic, prezentul aviz este valabil numai însoţit đe acordul administratorului

domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp fńguros, conform

celor speáflcate in Anexa nr.3 Ia HCGMB nr 220/19.04.2016 privind aprobarea

“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de

infrastwctură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti'.

i) Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fÎ sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 30412009, privinđ Normele de

protecţie a spaUilor verzi de pe teritoriul Municipiului BucureşU.

j) Benefîciawl, respectiv executantul Iucrärii, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării

i pentru respectarea condiţiilor din aviz.
k) ln baza acestui aviz nu se execută lucrări de deťrişare sau toaletare mateńal

dend rologic.
1) Prezentul aviz este valabil numai insoţit de avizul Ministewlui Culturii si Identităţii

Naţionale.
m) Prezentul aviz are termen de valabilitate l an de la data emiterii.

DJRECTOR EKECVTIV,
POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1789658,17981771112486,1 37I.47.flEĽ 2013
Către: SC E-Distrlbuţle Muntenia SA — soHcltă ridicarea exemplawlui de Ia registraturaPrimăriei Municiplului Bucureşti
Strada JustiţIei nr. 5B-60, apartament 4, sector 4, Bucuresti

Spre ştllnţă: AdmInistraţIa Domenluiui Pubilc Sector 1
Bulevardul Poligraflei nr. 4, secior 1. Bucureşti

Bd Regbs Ebabs rr. 47, d poşli 05G313. seE, &creşJ. RmnM
Td 021.X5SS.OO
hitpitw,n., pmbic ‚.t3Ě -r

‚a, —‚

Refefltor la cererea dvs. înregistrată ĺa Pńrńřia itűiEipiuIui Bucureşti cu nr.1789658105.11.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 12486106.11.2019. completată cudocumentaţia înregistrată Ia Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 1798177/02.12.2019 şiIa Direąia de Mediu cu nr. 13337103.12.2019, prin care solicitaţi avizul de specialibteprivind executarea Iucrăńi: „Deviere instaiaţii electrlce de joasâ tensIune pentrueliberarea amplasamentului din Munlcipiul Bucureştl, sector 1, strada Căprlorllor ‘r.58", conform Certiflcatuiui de Urbanism nr. vă comunicămurmătoareţe:
1. Jn baza Informaţlllor dIn documentaţla depusă de dvs., respectiv:

a) Certifjcatul de Urbanism nr J şi planuń anexe;
b) Memoriuiui tehnlc;
c) Clasarea Notiticăńi nr.

Mediuiui Bucureşti;
d) PIan de coordonare reţele edilitare;
e) Aviz de traseu emls de Administraţia Domeniu)ui Pubiic sector 1;

emisă de Agenţia pentru Protecţia

2. Urmare veriflcării pe teren ln data de 09.11.2019 a Üaseului iucrării conforminformaţiilor din documentele enumerate antedor, s-au constat următoarele:
a) Iucrarea se va executa astfeL

-se vor demoia stălpll 5 şi 6, exístenţi în trotuawi străzii Horia Măcelańu şi reţeleleelecirice aeńene aîerente acestora şi se monta trei stălpi de joasă tensiune noi S3,S4, S5 in trotuawl străzii Horia Măcelańu, pentru refacerea reţelei de iluminat
public;
- pentru refacerea reţelei de distribuţie se va monta un cab)u subteran între stălpii 4şi 7, existenţi in &otuawl străzii Horia Măceiariu;
- se vor demoia stălpii 1 şi 8, existenţi în trotuawl străzii Căpńoriior şi reţele aerieneaferente acestora şi se vor monta doi stâipi de joasă Lensiune noi;
- se vor demola stâlpli 2 şi 3, existenţi in trotuawl slrăzii Căpriodlor şi reţeleleaeńene af&ente acestora şi se va monta un stălp de joasă tensiune nou - $6, introtuawl străzii Căpńodlor, stălp pe care se va muta reţeaua existentă pentrurefacerea reţelei de iluminat public;
- se va reface branamentuI aerian existent Ia stâlpui 5;
- se vor monta două cabluri de )oasă tensiune de Ia stălpul proiectat S6 ia cele 2cabluri de branşament existente la baza stălpilor 2 şi 3 pe care se vor manşona.b) pe traseul Iucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spa(ii verzi sau



arboriIarbuti pIiitaţj.

3. łn urma analizei documenlaţiei depuse i a aspectelor constale pi těreńseimJie

AVIZ FAVORABIL

Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz,

aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului inainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

b) Coniorm prevederilor afl. 5, Iit. h, din Legea nr. 24)2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţidor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicatä, cu moditicările

şi completăńle ulterioare, perşoanele fizice si juridice au obligaţia să nu điminueze

suprafe(ele spaţiilor verzi. AstfeI este interzisă be(onarea spaţilor verzi (platbande,

pastile, alveole, etc.)
c) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului

calendaristic, prezentul aviz este valabil numaI Tnsoţit de acordul administratorului

domeniului public in care se specifică condiţflle de Iucw pe timp friguros, conform

celor specificale in Anexa nr.3 Ia HCGMB nr. 220)19.04.2018 privind aprobarea

‘Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de

infrastwctură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritorĺul Municipiului Bucureti'.

d) Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionaiă

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de

protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoňul Municipiului Bucureşti.

e) In baza acestuí aviz nu se execută Iucrări de detrişare sau toaletare material

denđrologic.
ľ) Prezenlul aviz are termen de valabililate 1 an de la data emiierii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona1MarIna POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr.1790197/12544 1 7 ĐFQ 2O9

Cätre:domnul
(soIIcItă rkitama exempfawlui de Ia mgistmium PMB)

Spre şWnţă: ADP Sector 1 B-dul P&igraŕÉ& nr. 4, secior 1

Ri?&itor Ia cererea dvs. Tnregistrată la P.M.B. cu nr. 1790197/06Ä1.2019 şi Ia Direcţia đeMeđlu cu nr. 12544/07.11.2019, prin care soltilaţi avizul de speclalitate privind executarea Iucrădi‚Branşament electriv trlfazat subteran pentru ImobiIuI sItuat pe str. Eplscop Vulcan nr.14,
sector 1, Bucureşu", confcmi C.U. i dIn 27.0O.20i9, vă comunicămurmătoarele:

1. In baza Infonnatiilor din documentaţia depusä de dvs., respectlv:
a) C.U, r şi planuri anexe;
b) memodul tehnic;
c) clasarea Notificării emisă de Agenţia pentru Protecţia Medlului

Bucureşti;
d) avlzele/acorduńle lndividuale ale deţinătońlor de reţele edilitare;
e) aviz de tmseu emls de ADP sector 1;
1) avizul Ministewlui Culturii nr. 5531/14.11.2019.

2. Urmare verlflcărll pe teren dIn data de 0912.2019 a ü'aseulul Iucrärtl cońf6řii'
iníormaţiílor dIn documentele enumeraie anterior, s-au constat următoareie:

a) Iucmrea se va executa subteran, din LEA existentă in trotuawl numerelor impare aI str.
Episcop Vulcsn, sublraversând până Ia noul BMPT ce va O montat in Inclnta lmobilului
alimentat.

b) S-a constatat exIstenţa unei platbande de aprox. lm Iăţime pe trotuawl numerelor impare
şi pe trotuawl numerelor pare aI str. Episcop Vukan. In platbanda exIstentă se află arboń
plantaţi, iarbă si vegetajie spontană.

________________

3. In urma anallzei documenlaţiei depuse şi a aspeclelor constate pe teren se emite
r

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) ĺn situaţia in care apar modilicăń ale prolectului, ulterior emiterH prezentului avk, aveţi
obligaţia solicităńi revizuirii avizulul inainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

b) In timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţel minkne de lm intre cablul
electńc şi axul flecăwl arbore situat in vecinătalea traseulul Iucr&il, cDnîorm prevadedlor
SR 8591/1997 ReţeIe ediIitam subterane. Condąä de amplasam.

c) ln dreptul arboritor din vecinätatea traseului lucrărli, săpătura se va execula manual sau
utiIlzŮnd o tehnologle adaptatá condiţiilor dIn teren care să nu distwgă sistemul rađicular aI
materialului dendrologic. In timpul Iucrärilor constructorul va Iua măsuri de prote)are a
materiakilui dendroîoglc, se va evita depunerea pămăntulul sau altor materiale in juwl
twnchiului arboňlor şi rănireaiwperea ramurilor arborilcr prin manevmrea uulajelor dIn
dotare.

Bt Revha aabek iY 47, Ć] tşu1 060013, .&8oanJ, Ronsi ľ
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R) În cazul in care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sůiieţi

râspunzătoń de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo ne(avorabile.

e) in cezul în care in urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de la finalizarea Iucrărilor) se

constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi in vecinătatea traseului Iucrâril, veţi avea

obligaţia inlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea con(ravalorü evenlualelor prejudicii

produse prin prăbuşirea acestora.
f) Ła finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia reíacerii spaţiului verde aíectat de realizarea

proiectului (inclusiv planiare iarbă/gazon).
g) Conĺorm prevederilor art. 5, 11Ł h, din Legea nr. 2412007 privind reglemenlarea şi

administrarea spaţälor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicală, cu modificările şi

completăňle ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţla să nu diminueze

suprafeţele spaţälor verzi. Astfel esle interzisă belonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,

alveole, etc.)
h) In cazul execuliei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,

prezeniul aviz este valabil numai insoţit de acordul administratorului domeniului public in

care se specifică condiţiíle de Iucw pe timp friguros, confoim celor speciflcale in Anexa

nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Nomielor pentru avizarea,

autonzarea, cocrdonarea şi execuţia Iucrăńlor de inírastruclură (tehnico-edilitare şi
stradale) de pe teńtodul Munlclpiului BucurestiM.

i) Nerespectarea cetor menţionate in prezentul aviz de specialilate va fi sancţionată coniomi

art. 4, lit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor

verzi de pe leńtońul Municipiului BucureştL

j) Beneficiawl, respectiv executantul Iucrăńi, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării i

penlw mspectarea condiţiilor dIn aviz.
k) In baza acestui aviz nu se execulă Iucrări de deĺrişare sau toaletare material dendrologic.

1) Prezentul aviz este valabil numaI insoţit de avizul Ministewlui Culluńi şi Identilăţü

Naţionale.
m) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emltehl.

lĐEQ2ü)

D!RECTOR EXECUTIV,
Slmona.
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I ďIą PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 17902O3I12548I.iLJJjx.jQ

Către: SC AVI PROD GRUP SRL — soiicită ridicarea exemplawlui de ta registraturaPrimăriei Municipiului Bucuresu
Strada Ghiocei nr. 11 • sector 2, Bucuresti

Spre şUlnţă: Administrava Domenlulul Public Sector 1
Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, Bucureti

Referitor ia cererea dvs. inregistrată la Primăria Municipiului Bucureti cu nr.1790203/06.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12548/07.11.2019, prin care solicitaţi
avizul de specialiiate privind executarea Iucrădl: „8ranşament gaze naturale pentruImobilui Iocallzat pe şoseaua Orhldeelor nr. 46, sector 1", conform Certi6catului de
Urbanism nr. 9, vä comunicăm următoarele;
1. În baza Informaţlilor dln documentaţla depusă de dvs., respectlv:

a) Certiflcat de Urbanism nr. a şi planuri anexe;
b) Memoriului tehnlc;
c) Clasarea Notiflcării nr. amisă de Agenţia pentru Protecţia

Mediului Bucureşti;
d) Avizelelacordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) Aviz de traseu emis de Administraţia Domeniului PubIIc sector 1;
f) AvlzuI Minlstewlui Culturii i Identităţii Naţionale.

2. Úrmare veriflcărll pe tńren dIn data dé 09.12.2019 a traseului lucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior1 s-au constat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 9m, pomind din conducta
Iocalizată in carosabilul străzii Fluviului.

b) pe traseul Iucrădi i Tn vecinătate traseului Iucrării nu există spaţii verzi sau
arbori/arbuU plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite
AVIZ FAVORABIL

_____ _____

Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

____________

a) in sItuaţia in care apar modifIcări ale proiectului, ultedor emiterii prezentului avlz,
aveţi obligaţia solicitării revizuińi avizului inainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

b) Conform prevederilor art 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi dIn intravilanul Iocalltăţilor, republicată, cu modifîcările
şi completările ulterioare, persoanele flzice şi juridice au obligaţia să nu diminueze
supraťeţele spaţiilor verzi, Astfel este interzisă belonarea spaţilor verzi (platbande,
pastile. alveole, etc.)

c) In cazul execuţiei proiectului in perioada 15 nolembńe - 1 5 martie a anului
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul administratowlui
domeniului public in care se specifIcă condiţiile de Iucw pe timp friguros, conform
celor specificate in Anexa nr.3 Ia HCGMB nr. 220119.04.2018 privind aprobarea
“Normelor pentru avizarea, autońzarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de
infrastwclură (tehnico-edililare si stradale) de DO teňioňul Munidplulul Bucurest?'.

Sd. Regna EËabela w 43. wd poşI 13,s5. &.nşą Ra,ik,
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Néřespeclarea celor meńiónate in prezentul aviz de sýiäťaiitate vafi sancţionată

ccnĺorm art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 30412009, privind Normele de

protecţie a spaţiilor verzi de pe teri(oriul Municipiului Bucureşti.

e) În baza acestui aviz nu se execută Iucrăń đe defrişare sau toaletare material

dendrologic.
1) Prezenlu) aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Cuţturii i Identităţii

Naţionale.
q) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
na POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Dkecţia de Mediu

Nr.

Către: SC AVI PROD GRUP SRŁ — soţicită ridicarea exempiawlui de Ia registratura
Primăriei Municipiului Bucurefl
Strada Ghiocel nr. 11, sector 2, Bucuresti

Spre ştiinţă: AdminIstraţia Domeniuiui Pubiic Sector 1
Buievardul Poligraflei nr. 4, seclor 1, Bucureşti

Bd. Regm aabo ‚v.47, d pcqtaIt3, secn5, BtnsflĘ Romki
Td:c213Ot55O
hagjJtwww.pmbso

Referitor Ia cererea dvs. inregistrată la Primăria Municipiulul Bucureşti cu nr.
1790201106.11.2019 şi ia Direcţia de Mediu cu nr. 12549107.11.2019, prin care soiicitaţi
avizul de speciaiitate privind executarea Iucrăńi Branşament gaze naturale pentru
lmobllui situat pe strada Panciu nr. 52, sector 1", conform Certlflcatui de Urbanlsm
nr. vă comunicăm următoareţe:

1. ĺn baza lnformaţliior din documentaţia depusă de dvs., respectlv:
a) Certificat de Urbanism nr, şi planuh anexe;
b) Memodul tehnic;
c) Clasarea NoUflcării emisă de Agenţia pentru Protecţia

Mediuiui Bucurefl;
d) avizel&acordudle lndividuale ale deţinătohior de reţele edilitare;
e) avlz de tmseu emls de Administraţia Domenlului Public Sector 1;
1) avizul Ministewlui CuIturll i identităţii Naţionale.

2. Urmare verihcăril pe teren din data de 09.12.2019 a traseuiui Iucrăril conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de lOm, ia distanţa de lm faţă de
Iimita de proprietate din partea dreaptă, spre imobilul cu număr poştal 50,
perpenđlcular pe imoblIuI nr. 50, din conducta afiată in carosabilui străzIi Panciu,
Iăngă trotuarul imotileior cu numere po$ale impare.

b) s-a constatat că există plantaţii de aliniament stradal, cu arbori maturi, pe ambele
trotuare.

3, În urma analizei documentaţiei depuse i a aspecteior constate pe teren se emite

AV1Z FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoareior condiţii:

a) ĺn situaţia Tn care apar modifIcări ale proiectului, ulterior emitehi prezentuiui aviz,
aveţi obiigaţia soHcitării revizuihi av)zului inainte de inceperea execuţiei iucrăhlor.

b) ĺn ümpui executăhi iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1.5m
între branamentuI de gaze natural i axul flecăwi arbore situat Tn vecinătatea
traseului iucrării, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţeie ediiiiare subterane.
Condi(ä de amplasare.

c) Tn dreptut arbońlor din vecinătatea traseuiui Iucrăhi, săpătura se va execula manuai
sau utiiizând o tehnologie adaptată condiţiiior din teren care să nu distrugă sistemui
radkular aI materialului dendrologic. In timpul IucrărHor constructorui va iua măsuri



Întocmit
íexaça

— de protejare a materialului dendroI6Fc, se va evita depunerea pământului sau altor

materiale în juwI trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin

manevrarea utilajelor din dotare.
d) În cazul in care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi

răspunzătoń de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

e) în cazul in care în urma veriflcăńlor ulteńoare (24 Iuni de Ia flnalizarea Iucrăńlor) se

constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului Iucrării,

veţi avea obhgaţia inlocuihi exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii

eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora
f) La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afecłat de realizarea

proiectului (inclusiv plantare iarbălgazon).
g) Contorm prevederilor art. 5. Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din inlravilanul Iacalităţilor, republicată, cu modiflcădle

şi completările ultehoare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze

suprafeţele spaţiilor verzi. Asťel esle interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande,

pastile, alveole, etc.)
h) In cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului

calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului
domeniului public in care se specifică condiţiile de Iucw pe timp friguros, conform

celor specificate in Anexa nr.3 Ia HCGMB nr. 220119.04.2018 privind aprobarea

“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de

infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure$i".

1) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform arl. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municfpiului Bucureşti.

j) Beneflciarul, respectiv executantul !ucrării, sunt răspunzătoń pentru execuţia Iucrăńi

şi penlru respectarea condiţiilor din aviz.
k) In baza acestui aviz nu se execută Iucräń de defrişare sau toaletare material

dendrologic.
1) Prezentul aviz este valabil numai insoţit de avizul Ministewlui Culturii i Identităţii

Naţionale.
m) Prezentul_aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia dala emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Slmona.Marlana POPA
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PRiMĂRIA MUNICIPJULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1789919(12553 1 Z DEQ 2019
Cátre: SC TEHNIC INSTAL GRUP SRL
(soflckă fldicarea exemplawlul de Ia registratura PMB)

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dui Pollgraüei nr. 4, sedor 1

Re(eritor Ia cererea dvs. Inregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1789919(06.1I.2019 şi Ia Dlíecţiáőe
MedIu cu nr. 12553107.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind execularea Iucrării
‚Mutare şI redlmenslonare branşament apă şI racord canal pentru ImobIIuI sltua' oe str
Duetulul nr. 2i, sector 1, Bucureşti", conform C.U. nr -- vă
comunicăm umiătoareie:

1. ln baza infonnaţillor dIn documentaa depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr.! planuri anexe;
b) memcńul tehnic;
c) clasarea Notificării nr. 3 emisă de Agenţia penlw Protecţia Medkilui

Bucureştl;
d) avizelelacordurile lndivlduale aia deţlnätońbr de reţele edilitare;
e) avlz de traseu emls de ADP sector 1;

2. Urmare verlflcărll pe teren dIn data de 12.12.2019 a traseulul Iucrărll conform
infonnaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constal următoarele:

a) iucraraa se va executa subteran, pe o Iungime totală de 17m după cum urmează
- Branşamentul pmiectat cu Iunglmea đe 1Dm se va Iega in conducta de apă Dn lOOmm
existentă pe slr. Duetului
-Bmnşamentul de apă şi mcordul existent se vor desliinţa.
-Racordul proiectat cu Iungimea de 7m se va Iega in câminul de inspecie exIstent pe
reţeaua publkă de canalizare.

b) in dreptul imobllulul situat pe str Duetului nr.21 se află platbandá cu arbore plantat, precum
şi un arbore în alveolâ. Arborii sunt situaţl Ia IimiIa din stănga l dreapta a propńetăţii.
De asemea pe trotuawl opus se află o platbandă cu arbod şI vegetaţie.

3. in urma anallzei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat đe respectarea următoarebr conditii:

r a) In sltualia in care apar modiíicări ale prolectului, ulterior emiteril prazentulul avlz, aveţi
obligaţia sollcltăńi revizulril avkului inainte de inceperea execuţlei lucrăńlor.

b) in timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei mInime 1.5m intre conductă
şi axul fiecărui arbore situat ln vecinătatea traseului Iucrării, conform prevederilor SR
8591/1997 Refe(e ediIiIam subtemne, Condiţii de amplasare.

c) ln dreptul arborjlor din vecinăiatea traseului Iucrăhi, săpătura se va executa manual sau
utlllzând o tehnologie adaptată condiţIor din teren care să nu distrugă sistemul radlcular aI
maledalului dendrologic. in timpul lucrărilor constwctowl va Iua măsuri de protejare a
materlalului dendrobglc, se va evita depunerea pămôntului sau altor maleriale Tn juwI
trunchiului arborilor şi rănire&ruperea ramurflor arborilor piin manevrarea utllajebr dIn

Ed. Regma Cab&a rr. 47. cod ‚xJWi 05a313, si5. ann$i. Rn&a
TItO2ţ555X
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dolare.
d) in cazul in care este secţionał sistemul radicular al mateńalului dendrologic sunleţi

răspunzătari de evenwalele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

e) ln cazul în care in urma veriflcărilor ulterioare (24 luni de Ia flnallzarea Iucrărilor) se

conslată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi in vecinălatea traseului lucrării, veţi avea

obligaţia inlocuińi exemplarelor uscaie şi supodarea contravalorü eventualelor prejudicii

produse prin prăbuşirea acestora
ľ) La finałizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde aĺectai de realizarea

proieclului (inclusiv plantare iarbălgazon).

g) Conform prevederilor ad. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

adminislrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată. cu modilicările şi

completările ulledoare. persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze

suprafejele spaţiilor verzi. AstfeI este interzisä beton8rea spaţilor verzi (platbande, pastile,

alveole, etc.)
h) în cazul execuţiei proiectului in perioada 1 5 noiembrie - 15 martie a anului calendarislic,

prezentul aviz esle valabil numai insoţil de acordul admlnlstmiorului domeniului public în

care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conťorm celor speciflcate in Anexa

nr.3 la HCGMB nr. 220119.04.2018 privind aprobarea Nomielor pentru avlzarea,

autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastwctură (tehnico-edilitare i

siradata) de pe leňlońul Municipiului Bucureştľ.
i) Nerespectarea celor menţionale in prezenlul aviz de specialitate va fi sancţionată conform

art. 4, lit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 30412009, privind Normele de protecţie a spaţiilor

verzi đe pe teritońul Municipiului Bucureşti,
j) Beneflciawl, respectiv executantul Iucrării, sunl răspunzătoń pentru execuţia lucrării şi

pentru respectarea condIţiilor din auiz.
k) In baza acestui aviz nu se execulă Iucrăň de defrişare sau Ioaletare material dendrologic.

1) Prezentul aviz este valabil numai insoţit de awizul Ministewlui Culturii sl Identitâtii

Nationale.
m) Prezenlul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emitehi.

DIRECTOR EXECUTIV,
$fWä"Maflana POPA

!ntocmit:
Exp. Anca

15 OEC 201

Red-Mflei .312 2029 pw.ześgti awlz a fosI pçiJ.ţ pe sieijj FI.rn
hţţpżheww pmb mĺflHuţWpmisraidflcIdfltm medtdavćze emodecoo3uW&avqefloflm cônijKam pc. pe dr. d&

Bd Regra ĐÔbn w. 47, wd pctsJ 050223. tČa5 BLcnW. Rrfl

- r

TetO2t555O3 V
hilpthmwpmbm



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1790074112558 17, ULt iaîr

Către Către : DSF PROJECT REŢELE SRL
(Str. Sabansiul nr.7B, Popeştî Leordeni, Jud. Ilĺov)

Spre ştiinţă: P54 - DirecţIa Gospodărire Locală - Serviciul Monltorlzare şi Control -

ServicII Spaţii VerzI
8-dul Metalurgi& nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

Reťeritor Ia cererea dvs. inregistratâ Ia P.M.B. cu nr. 17900Wô6.11.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 12558107.11.2010, prin care solicitaţi avizui de speciaIita(e privind executarea iucrării:
.Branşament de gaze naturale pentru imobuuţ sItuat pe str. BoIteI nr.22, bloc A3, Sector 4,
Bucureşw', confonn C.U. nr. vă comunicăm următoareie:

ĺn baza infonnatilior din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. planud anexe;
b) Memodulul tehnlc;
c) Clasarea Noliflcării nr. emisă de Agenţie peniru Protecţia Mediului

Bucureşli;
d) Avlzelelacordudie individuale ale deţinăiodlor đe reţele ediiitare;
e) aviz emis de Pflmăria SectowIul 4;

2. Urmare verlflcării pe teren đln data de 09.12.2019 a traseului Iucrării conîorm
informaţiiIor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) iucmrea se va executa subtemn, pe o iunglme de 12m, pomind din conducta de gaze
100SDR11 Dn 125mm RP exitenlă pe strada Boltei, branamentuI urmănd să alimenteze
imobliul siiuat pe slr. Boitei nr. 22, bloc A3.

1,) In proximitatea IucrăriIor nu există veqetaUe
3, In urma analizei đocumentaţiei đepuse şi a aspectehr constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de resnecterea urmăloarelor condijii:

r a) În situaţia în care apar modificări ale prolectului, uiteńor emiteňi prezentului aviz, aveţi
obIigaţla solĺcităńi revlzuirii avizuiui inainle de inceperea execuţiei Iucrărilor.

b) Conform prevedeiHor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 pńvinđ reglemeniarea şl
adminisirarea spaţiHor verzi din intraviianuI iocaiităţilor, republicată, cu modiflcăriIe şi
completădIe uflerioare, persoaneIo tizice şi juridIce au obligaţia să nu dWnkiueze
suprafeţ&e spaţiűor verzi. AstfeI este interzlsă betonarea spaţlior verzi (pIatbande, pasllle,
alveoie, etc.)

c) În cazui execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaństic,
prezentul aviz este vaiabil numai Însoţit đe acordui adminislratomlui domeiiluiui public in
care se specifîcă condiţiiie de lucru pe timp frĺguros, conform celor specWcate in Anexa
nr.3 ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normeior pentru avlzarea,
autońzarea, coorzlonarea şi execuţia Iucrăhbr de inĺrastructură (tehnico-edlfliare l
stmdaie) de pe teńiodul Municipiuiul Bucureşti".

d) Nerespectarea celor menlionate in prezentul aviz de speciaiiiale va fi sancjionată conform

Bt Regna ElÉabea rr 47, poşlal Wl3, tecn 5, Ouanşli. Rifl ‘“% I
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ai IiI, b din Anexa 1 Ia H.C&M.B. nr 30412009, privind Normele de protecţie a spaţiil&1

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
e) in baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare mateńal dendrologic.

o Prezentul aviz este valabil numai insoţit de avizul Minislerului Culturii i Idenhităţii

Naţionale.
g) Prezenlul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emitedi.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona4jariana POPA

JnIocmit:
Exp. Ancaţd,
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Nr. 1790075112559 1 Z ĐEQ 2Ü19

Către DSF PROJECT REŢELE SRL
(Stt Sabarului nr.7B, Popeşti Leordeni, Jud. IJfov)

Spre ştlinţă: PS4 - DIrecţIa Goapodărire Locaiă - Serviclu) Monitorlzare şi Control -
ServIciI Spaţii Veni
B-dul Met&urgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

Referitor Ia cererea dvs. inregistrată ia P.M.B. cu nr. 1190075106.11.2019 şi Ia Direcţia de
MedIu cu rr. 12559107.11.2019, prin care soHcilaţi avizul de speciaiitate privind executarea Iucrăńi:.Branşament de gaze naturaie pentru imobiiul sItuat pe str. Boltei nr.22 bloc M, sector 4,
Bucureştl", conform C.U, i vă comunicăm următoarele:

1. In baza lnfonnaţllIor din documentaţla depusă de dvs., respectlv:
a) C.U. r

- şI pianurl anexe;
b) Memoduiui tehnic;
c) Ciasarea Notificăńi nr. 3 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) AvIzeI&acorduńle indlvlduale aie deţinătorllor de reţele edilitare;
e) aviz emis đe Primăria SectowIui 4:

2. Urmare veriflcăhl pe teren din data de 0912.2019 a kaseuiui Iucrădi conform
lnformaţiihr din documentele enumerate anterior, s-au constat umiátoareie:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe D iunglme de 12m, pomind din conducta de gaze
100SDRII Dn 125mm RP exitentá pe strada BoQel, branamenIui urmând sä alimenteze
imobliul sltuat pe slr. Bokei nr. 22, bloc A4.

b) In proximilatea iucrărior nu există vegetaIe
3, In urma anaIizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Cpnditionat de respectarea următoarehr cpnditii:

a) In situaţia in care apar modďicăń ale proiectulul, ulterior emiteńi prezentuiui aviz, aveţi
obllgaţia soIicitădl revizuirii avizului inainte de inceperea execuţiei iucrărilor.

b) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
admkiistrarea spaţiilor verzi din lntravllanul Iocalilăţilor, republlcată, cu modiflcările şi
completăńie ulterioare, persoaneie tlzlce I Juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţe(e spaţülor verzi. AsUeI este Interzisă betonarea spaţiior verzi (platbande. pastile,
alveole, etc.)

c) in cazul execuvel proiectului in perioada 15 noiembrIe - 15 martia a anulul calenđaristic,
prezentui aviz este vaIaNI numai insoţit de ecorduI administratowlui domeniului publlc in
care se specilică condiţlile de iucru pe timp friguros, conform celor speciflcate tn Anexa
nr.3 la HCGMB rw. 220/19.04.2018 privind apmbawa NormeIor pentru avizarea,
aulońzarea, cDordonama şi execuţia Iucrăruor de infrastruclură (tehnico-ediIitare i
slmdale) đe pe teritońul Municiplulul Bucureşti".

d) Nerespectarea ceior meoţionate in prezentuI aviz de speciaktate va fi sancţionată conform

ed. RgIia aabe rr 47, rşmJO I 3. Ie 5, BoQnş*J. RnbS ./‘
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Direcţia de Mediu

(



ad. 4, Iii, b din Anexa 1 Ia HC.G.M.B. nr 30412009, privind Normele de protecţie a spaţiilor

verzi đe pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

e) In baza acestui aviz nu se execulă Iucräń de defrişare sau toaletare material dendrologic.

1) Prezentul avlz este valabil numai insoţit de avizul Ministewlui Culturii i ideniitäţii

Naţionale.
g) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emileńi.

D!REGTOR EXECUTIV,
Slmona-Mańana POPA

ĺntocmit:
Exp. Anc,xdru
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1790543112599 i 7. DE 2019
Cätre: E-DISTRIBUflE MUNTEN1A SA
(soűcitó ndicama râspunsului de Ia registmiura PMB)

Spre ştiinţă: AdministraţIa străzllor - Str. Domn4a Ancuja nr 1, sector 1

Admlnistratia Domeniului Pubiic şi Dezvoltare Urbană Sector 6Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6

Reĺeritor ia cererea dis. iiiregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1790543107:11.2019 şi Ia DIrecţia deMediu cu nr. 12599108.11.2019, prin care solicltaţi avizul de specialitate privind execularea IucrăriiAlimentare cu energie electrică a imobIIuIuJ situat pe Drumul Valea Doftanel nr.69, sector 6,Bucure$l", conform C.U. r ‚ vă comunicăm următoarele:
• 1. In baza Infonnaţlllor din documentaţła depusă de dvs., respecUv:• a) C.U. nr, I J şI planud anexe;b) memodul tehnic;

c) cla5area Notlticării nr emisă de Agenţia pentw Protecţia MedluIuI Bucureşti;d) avizeleĺacordudle indIvlduale aie deţinătorihr de reţele editare;e) avli de (mseu emis de Admlnlsiralla Slrăzilor Bucureşti;f) avizui emls de ADPDU Sector 6;

_______

2. Urmare verlflcăhi pe teren din data de 09.12.2019 a traseului Iucrării conĺomiinformaţlihr din documenlele enumerate anterior, s-au constai următoarele:a) Iucrarea de extindere se va executa subtemn, pe o lungIme de 330m, cu o reţea electricădin PT4381 existent pe aleea aferenlă blocului cu IE 219968, continuă pe aleea Pupăza cuMoţ, prin aleea Pasărea in Văzduh, până Ia intersecţša cu Dmmul Valea Doftanei pe cam iIsubtraversează, până Ia noile FDCP-uri care vor fi amplasate in incinta Imobllului alimentatb) In dreptul imobllului siluat pe Dmmul Valea OoĺtaneI nr.59, pe trotuar se aWă o platbandăde aprox.50 cm Iăţime cu arboń tineri planlaţi.
3. in urma analizei documentaţiei depuse şÍ a aspectelor conslate pe teren se emi[e

AVIZ FAVORABIL
Condltionat de respectarea urmăloarelor conditil:

a) b situaţia ln care apar modiliçări ale proIectului, uLterior emileril prezenlului aviz, aveţiobligaţia solicitării revizuirii avizului inainte de incepema execuţiei lucrărilor.b) In timpul execulării lucrări aveţi obIigaia respectării distanţei minime de lm intre cabIuIeieciric şi axui fiecărui arbore siluat In vecinătatea traseuiul Iucrărli, conform prevededbrSR 8591/1997 Re(ele edilitam subtemne, Condiţii de amplasare.c) In dmplul arborilor din vecinălatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau4 utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor dln leren care să nu dIstrugă sistemul radlcular aImaterialulul đendrologic. In timpul Iucrărilor conslmctowl va Iua măsuri de protejare amatedalului dendwlogic, se va evita depunerea pămânlului sau aitor maleńale in jurultrunchiului arborilor şi rănire&ruperea ramurilor arbońlor prin manevmrea utiIajeIor dIndotare.

Bď R*u SËat*a rv. 4?. d poaJO6OI3, secŻrS, Binnlţ Rfl
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iYih cazui Ťi care esle sejiänat sistemui radicuiar aI materiaĺüťui dendrdijic unteţi

răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meleo nefavorabile.

e) ţii cazul in care in urma verifîcărilor ulterioare (24 luni de la flnalizarea lucrărilor) se

constată uscarea sau prăbuşirea unor arboń aflaţi in vecinătatea traseului lucrării, veţi avea

obligaţia iniocuińi exemplarelor uscate şi supodarea contravalońi eventuateior prejudicii

produse prin prăbuşirea acestora.

1) La flnaiizarea Iucrărilor aveţi obHga(ia reĺacerii spaţiului verde afeclat de reaiizarea

proiectului (inclusiv ptantare iarbălgazon).

g) Conform prevederilor art. 5, iit. h, din Legea nr. 2412007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanui Iocalităţilor, republicata, cu modiflcădle şi

compietädle ulterioare, persoanele Uzice i juridíce au obligaţia să nu diminueze

supra(eţele spaţiilor verzi. Astfe) esle interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,

alveole, etc.)
h) ln cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,

prezentul aviz este valabil numal insoţil de acordul adminislrażowlui domeniului public in

care se specifică condiţlile de Iucw pe timp friguros, conform celor speclflcate in Anexa

nr.3 ia HCGMB nr. 220119.04.2018 privind aprobarea “Nonnelor penlw avizarea,

autodzarea, coordonarea şI execuţia Iucrărilor đe infrastwctură (tehnico-edilitare i

stradale) de pe tedtodul Municipiului Bucureşti".

1) Nerespectarea ceior menţionate in prezentul aviz de speciaľtate va fi sancţionată conform

art. 4, 111. b dln Anexa i ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normeie de prolecţie a spaţülor

verzi de pe tedtoriul Municipiului Bucureşti.

j) Benelîciarui, respectiv execulantul lucrării, sunt răspunzătoń pentru execuţia lucrării şi

pentru respectarea condiţiilor din aviz.

k) In baza aceslui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

1) Prezentui avíz are termen de vaiabilltate 1 an đe Ia data emileňi.

DIRECTOR EXF6flV
Simona
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞT1
Direcţía de Mediu

Către : SC AW PROD GRUP SRL — sollcitâ rIdicarea exemplarulul de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - 54u1 Poligmflei nit 4, sector 1

Referitor lčceFa dvs. inregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1792831I14.1TÔiÖ şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 12806115.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialilate privind executarea Iucrării
.Branşament de gaze naturale pentru lmobilul situat pe str. Limanului nr. 3 8, sector 1',
conform C.U. nrJ vă comunicăm următoarele:

1. In baza infonnatlllor din dovumentaţia depusă de dvs., respeőilv:
a) C.U. nr. ) i planud anexe;
b) memońul tehnic;
c) clasarea Noiiflcăril nr. ) emisă de AgenţIa pentw Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) avizelelacorduhle lndivlduale ale deţinătońlor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1;
Ü avizul Ministerului Culturii nr.

2. Urmare verlflcărll pe terenJĺrCdia de 10.12.2019 a traseulul lucrărll conform
informaţiilor din documentele enumerate aniedor, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o lungime de Sm;
b) lucrarea se va executa din conducta existentă in carosabilul str. Limanului, perpendicular,

până Ia aproximativ 6m faţă de Iimita din partea dreaptă a propńelăţii;
c) Iucrarea se va executa fără afectarea vegelaţiei existente in platbandă (arbu$I).

3, În urma analizei documentaţiei dpüi i a isicteior constate pe teren śi emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelpr conditii;

cc a) b situaţia Tn care apar modificări ale proiectului, ulteńor emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicităńi revizuidi avizului înainte de inceperea execuţiei Iucrăhlor.

b) In timpul executăhi lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lm—1.5m intre
conđuctă i axul fiecărui arbcre situat în vecinătatea traseului Iucrăhi, conform
prevederilor SR 8591/1997 Re(ele ediiitam subtemne. CondiţiI de ampiasare.

c) in dreptul arboriIor/arbutiIor din vecinătatea traseului lucrăńi, săpătura se va executa

manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul
radicular al materialului dendrologic, în timpul Iucrărilor constwctowl va lua măsuri de
protejare a mateńalului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale
in juwI twnchiului arboriIorlarbutiIor şi rănireaiwperea ramudlor arbohlor/arbu$ilor prin
rnanevrarea utilajelor din dotare.

d) Ín cazul in care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi
răspunzătoń de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

e) In cazul in care in urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea Iucrărilor) se
constată uscarea arbońlorIarbutiIor aflaţi in vecinătatea traseului Iucrării, veţi avea
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii

Nr. 1792531 1128061 17. DEĽ2Oi9
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produse prin prăbuşirea acestora.
1) La finalizarea Iucrăńior aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizareaproiectului

(inclusiv plantare iarbă!gazon).
g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţfllor verzi din intravilanul locahtăţilor, republicată, cu modificările şi
completärile ultehoare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţülor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţllor verzi (platbande, pastile.
alveole, etc.)

h) In cazul execuţiei proiectulul în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este va!abil numaI insoţit de acordul adminlstratowlul domenlului public in
care se speclfîcâ condiţüle de Iucru pe timp friguros, conform celor speciticate în Anexa
nr3 Ia HCGMB nr. 22011904.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia lucrărilor de infrastwctură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municiplului Bucureti".

i) Nerespeclarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţlonată conform
art. 4, IiL, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe terltoriul Municipiului Bucureşti.

j) Beneflclarul, respectiv executantul Iucrărü, sunt răspunzători penlru execuţia Iucrărü i
pentru respeclarea condiţiilor din aviz

k) In baza acestui aviz nu se execută Iucrărí de defrişare sau toaletare material dendrologic.
1) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterü.

—- i

DIRECTOR EXECUTIV,
Simq,ş.4larIana POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

17. DEQ Zď'3

Cätre:SC APA NOVA SA—prin
Str runaä nr. 60 A, clädirea Ştefan ceí Mare1 eĹ 6-9, sector 2

Spre $iinţă: AdmInistraţIa străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1

Ŕeferitorla cererea dvs. înregislrată Ia P.M.B. äů nr. 1792797/14.11.2019 şi Ia Diréäia dë
Mediu cu nr. 12813/15.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrărîi
.Execuţle cămIn de apă potabIlă pentru Imobilul din Splalul Independenţei nr. 60, eŁ 2, ap. 3,
sector 5", conform C.U. nr.2 - vă comunlcăm următoarele:

1. In baza lnformaţlll&dÍň documentaţia depusă de dvs., řesjectiv:
a) C.U. nr. 9 i planuń anexe;
b) memohul tehnic;
c) clasarea Notiflcăńi nr rniisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) avizelelacorduńle indlviduale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) avíz de (raseu emis de Ađministraţia Străzilor;

O avizul Ministewlui Culturii nr. L

2. Úrmare veriflcării pe teren din data de 10.12.2019 a traseulul Iucrărll conform
informaţiilor din documentele enumerate anteńor, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va execula subteran, pe o lungime de lm;
b) lucrarea se va executa din branşamentul existent in trotuawl Splaiului Independenţei, prin

trotuawl Splaiului lndependenţei, până Ia aproximativ Gm faţă đe limita din partea stângă a
prcprietăţii;

c) Iucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente in aliniament.

3. In urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORARIL
Conditionat de resoectarea următoarelor conditii:

a) In situaţia in care apar modificări ale prolectului, ultericr emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuihi avizului inainle de inceperea execuţiei lucrărilor.

b) In timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1 m—1 .Sm între
conductă i axul fiecărui arbore situat in vecinătatea traseului lucrădi, conform
prevederilor SR 8591/1997 Reţe/e edilitare subterane. Coadiţü de emplasam.

c) In dreptul arbohlor din vecinătatea traseului lucrăňi, săpăium se va executa manual sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
mateńalului dendrologic. ln timpul lucrărilor constwctowl va lua măsuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale in jurul
twnchiului arbońlor şt rănirealwperea ramurilor arbońlor prin manevrarea utilajelor din
dotare.

d) In cazul in care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzătoń de eventualeĺe pagube prođuse Ia condiţii meteo nefavorablle.

e) ln cazul in care in urma vehfĺcărilor ultehoare (24 Iuni de Ia finalizarea lucrărilor) se
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constată uscarea sau prăbűirea unor arboń aflaţi Tn vectnătatea traseului Iucrării, veţi avea
obligaţia înlocuihl exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prăbuşirea acestora

f) in cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martle a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţil de acordui administratorulul domeniului publlc in
care se specifică condiţflle de Iucw pe timp friguros, conform celor speclflcate ĺn Anexa
nr3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Nonnelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastwctură (tehnico-edďitare i
stradale) de pe Ieritoriul Municipiului Bucuresti".

g) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz đe specialitate va fi sancţionată conform
art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 30412009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teńloriul Munlciplului Bucureşti.

h) Beneficiarul, respecliv executantul lucrării, sunt răspunzátori penlru execuţia Iucrării i
pentru respectarea condiţiilor din aviz.

i) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de đefrişare sau toaletare material dendrologic.
j) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia đala emilerii.

______________________

DIRECTOREXECUT1V,
Simo anapOPA

Înzocmu:
Ç.\ SCA

J J DEc ?‚?şg
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PRIMĂRL4 MUN1CIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

17. BEĽ 2ÜN

Către : SC IRIQC IMPEK SRL — sollcită rIdIcarea exemplarulul de Ia regIstratura PMB

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domnija Ancuţa nnl, sector 1

Reĺeńtorla cererea dstfiFegiiFratiJ RM.B.Jnr. 1792817/14.11.2019 şi la Dirą[a de
Mediu cu nr. 12814/15.11.2019, prin care solichaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrăhi:
Branşament de aaze naturale oentru imobilul situat pe str. Gimalau nr. 1 A, sector 2",
confonn C.U. nr.'4 - vă comunicăm următoarele:

1. In baza lnformaţiilor din documentaţža depusă de đvs., respectiv:
a) C.U. nr. - i ęi planuri anexe;
b) Memońului tehnic;
c) Clasarea NotWcšhi nr. 1 3 emisă de Agenţia pentru Proiecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acorduńle lndividuale ale deţinătońlor de reţeie ediiitare;
e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor.

2. Urmare veriflcării pe teren din data de 10.12.2019 a traseulul lucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 4,5m;
b) lucrarea se va executa din conducta existentă in carosabilul slr. Gimaiau, perpendicular,

până Ia aproximativ lm ťaţă de Iimita din partea dreaptă a proprielăţii;
c) pe traseui iucrăńi i în vecinătale traseului lucrării nu există spaţii verzi i arbońiarbuęti

plantaţi, există platbandă cu iarbă.

3, in urma analizei documentaţiei depuse i a aspecteior constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea urmăloarelor cpnditii:

r a) în situaţia tn care apar modificări ale proiectului, ulterior emitehi prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuidi avizului Tnainte de inceperea execuţiei Iucrăńlor.

b) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacedi spaţiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). Coníorm prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr
2412007 privind reglementarea şi adminislrarea spaţiilor verzi din intraviianul Iocalităţilor,
republicată, cu modihcăńle şI completăňle ultedoare, persoanele fizice i juridice au
obllgaţia să nu dimžnueze suprafeţele spaţiilor verzi, Astfel este interzisă betonarea spaţllor
verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)

c) in cazul execuţiei proieclului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anuiui caiendańsiic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autońzarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infraslwctură (tehnico-edilitare si
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

d) Nerespeclarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform

ą'• 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 30412009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
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verzi de pe teritoriul MűikiiükiĹBucureşli. —

I e) ln baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologíc.
fl Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emíterii.

DJRECTOR EXECUTIV,
Simona4darĺana POPA

!ntocmit:
Exp. Roxana PARASCA

13. ĐEQ 70)9
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

1Z 0EC2Ü19

Către: - soilcMă rîdlcarea exempĺarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancufa nr. 1, sector 1

Referitor Ia cererea dvs. inregis&ată Ia P.M.B. cu nr. 1792855/14.11.2019 şi Ia Direcţia de

Mediu cu nr. 12615115.11.2019, prin care solicitaţi avizui ds speciaiitate privind executarea Iucrăńi

‚Extlndere reţea electrică in vederea alimentării cu energie electrică a imobllului cu adresa

Drumui Valea Doftanei nr. 127 F, sector 6", conform C.U. 9, vă

comunicăm următoarele:

1. în baza informaţiiior din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U, I i planuri anexe;

b) memoriul tehnic;
c) ctasarea Notificării i emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediuiui

Bucureşti;
d) plan de coordonare rejeie ediiitare;
e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor.

2. Unnaro verlflcärli pe teren din data de 1O.12.20i9 a traseuiul Iucrării conform

informaţiłlor din documente)e enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subleran, pe o iungime de 1 53m;

b) lucrarea se va executa din cablul existent in trotuawl Drumului Valea DoUan&, in dreplui

imobilului cu IE 231528, prĺn dwmul de seMtute cu IE 226854, pănă Ia limita din partea

stângă a propńetăţii;
c) Iucrarea se va executa fără aťectarea vegstaţiei existente în platbandă.

3, În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate ps teren se emite

AVIZ FAVORABIL

U Conditionpt de resoectarea următparetor conditii:

a) in situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulterior emiteńi prezentului aviz, aveţi

obligajia soIicitării revizuidi avizului inainte de inceperea execuţiei lucrăriior.

b) In timpul executării Iucrăh aveţi obIígaţia respectării distanţel minime de lm—1 ‚Sm intre

cablul eiectńc şi axul Űecăwi arbore situat in vecinătatea traseului iucrării, conform

prevedeńlor SR 8591/1997 Re(&e ediĺi(am subierana Condiţii de ampiasare.

c) In dreptul arbońlor din vecinătatea traseului lucrădi, săpătura se va executa manual sau

utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radlcular aI

mateńalului dendrologic. ln timpul lucrărilor constwctowi va lua măsuri de protejare a

mateńaluiui dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor maleńale in juw)

twnchiului arbońlor şi rănirealruperea ramuńlor arbońlor prin manevrarea utilajelor din

dotare.
d) In cazul în care este secţionat sistemul radicular aI mateńalului dendrologlc sunteţi

răspunzătoh de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

e) In cazui in care in urma verificărilor ulLerioare (24 Iuni de la finalizarea Iucrăńlor) se

constată uscarea sau prăbuşirea unor arboń aflaţi in vecinătatea traseului Iucrării, veţi avea
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r obtigaţia înlocutrd exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prăbuşirea acestora.

f) Conĺorm prevederilor art 5, ht. h, din Legea nr. 2412007 privind reglemenlarea şiadministrarea spaţülor verzi din Intravllanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările şicompietările ulterioare, persoanele fizice si juridice au obligaţia să nu diminuezesuprafeţele spaţiilor verzi. AstfeI este interzisă betonarea spaţllor verzi (platbande. pastile,alveole, etc.)
g) ln cazul execuţiet prolectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorulul domeniului public incare se specifică condiţiile de Iucru pe timp fnguros, conform celor speclficate in Anexanr.3 la HCGMB nr. 220119.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,aulorizarea, coordonarea ęi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare istradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti"
h) Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conformart. 6, lit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 30412009, privind Normele de protecţie a spaţUlorverzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
i) Beneflciarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzăiori pentru execuţia lucrárii ipentru respectarea condiţiilor din aviz.
j) In baza acestui aviz nu se executä lucrări de defńşare sau toaletare maledal dendrologic.k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

-______

DIRECTOR EXECUTIV,
Slmona-Mariana POPA

3fl7 í
!ntocmiż:ífI DliECTIA \ Exp. Roxana PARASCADfMEÔ

1 O( 2019
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către: SC A W PROD GRUP SRL — sollcită fldicarea exomplarului de Ia reglstmtura PMB

Spre ştiin(ă: ADP Sector 2 - Şos. E!ecironiciinr. 44, sec(or2

Referitor Ia cererea dvs. inregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1793219115.11.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 12843/18.11.20191 prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrăhi
‚ExUndere reţea de dlstrlbuţie a uazelor naturale şI branşamente pe str. Biserica Märcuţa
nr. 4, sector 2", conform C.U. nr.!

- vă comunicăm următoarele:

1. In baza informaţiilor dIn documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr.! ) i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea NQtiflcăńi nr. ... emisä de Agenţia pentru Proiecţia Mediului

Bucureşti;
d) plan de coordonare reţele edilitare;
e) avizelelacordudle individuale ale deţinătohlor de reţele edilitare;
f) avizul favorabil emls de ADP sector 2.

2. Urmare verlflcărli pe teren din data de 10.12.2019 a traseulul Iucrării conform

informaţiilor din documentele enumerate anlerior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va execuia subteran, pe o Iungime de 22m;
b) lucrarea se va executa din conducta existentă in carosabilul str. Biserica Mărcuţa, prin

carosabilul str. Biserica Mărcuţa pe partea imobilelor cu nr. impare, până Ia limita din

partea dreaptă a proprietăţii;
c) Iucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de resDectarea următoarelor conditii:

a) in situaţía în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi

obligaţia solicitării revizuirii avizului Tnainte de inceperea execuţiei Iucrăńlor.

b) ln timpul executăńi Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lm—1.5m intre

cablul electric i axul liecăwi arbore situat in vecinătatea traseului lucrării, conform

prevedeńlor SR 8591/1997 ReţeIe ediliiare subtemne. Condi(ň de amplasare.

c) ln dreptul arborilor din vecinălatea traseului lucrăńi, săpătura se va execula manual sau

utilizând o tehnclogie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al

materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constwctowl va Iua măsuri de protejare a

materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale in jurul

twnchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din

dotare.
d) In cazul in care este secţionat sistemul radicular aI maieńalului đendrologic sunteţi

răspunzătorl de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.
e) in cazul in care în urma veńficărilor ulteńoare (24 Iuni de Ia finalizarea IucrărHor) se

constată uscarea sau präbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului Iucrării, veţi avea
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obligaţia inlőcuirii exempiareĺbr uscate şI suporlrea contravalorii eventualelor pre&iEii
J produse prin prăbuşirea acestora.

f) Conform prevederilor art, 5, Iit. h, dIn Legea nr 2412007 privind reglementarea şi
admlnistrarea spaţHlor verzi din intravilanul Iocalilăţilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi AstfeI este interzisă betonarea spaţllor verzi (platbande, pastile,
alveołe, etc.)

g) in cazul execuţiel proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 madĺe a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr 220119.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autońzarea, coordonarea ęi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilltare i
stradale) de pe teritońul Municipiului Bucureti".

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform

J art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.MB. nr 304/2009, privlnd Normele de protecţie a spaţlilor
verzi de pe teritońul Municipiului Bucureşti.

i) Beneficiawl, respectiv executantul Iucrăril, sunt răspunzătoń pentru execuţia lucráhi i
pentru respectarea condiţiilor din aviz.

j) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologlc.
L k) Prezentulaviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

___________

DIRECTO ECUTIV,
Simo Hâ OPA

€. Înlocmit:
Exp. Roxana PARASCA

R c'
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

1?. UŁL Ni

Către SC A L'? PROD GRUP SRL — sollcită ridicarea exemplarulul de Ia regőstratura PMB

Spre ştiinţă: AdmInistraţia străzllor - Sir. Domniţa Ancufa nr 1, sector 1

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1793203115.11.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 12846/16.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrăńi
Extlndere reţea de distrlbuţle a gazelor naturale şI branşamente pe şos. Colentlna nr. 427,
sector 2". conform C.U. nr. 9, vă comunicăm următoarele:

1. in baza InformaUilor dIn documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. şi planuri anexe;
b) memońul tehnic;
c) ciasarea Nctiflcăńi r ; emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) pian de coordonare reţeie ediiitare;
e) avizelelacordurde individuale ale deţinătorilor de reţele edllitare;
f) aviz đe traseu emis de Adminislraţia Străzilor.

2. Urmare veriflçărll pe teren din data de 10.12.2019 a traseului Iucrării conform

inŕormaţiilor din documentele enumerate antedor, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 42m;
b) Iucrarea se va executa din conducta de gaze existentă in carosabilul os. Colentina din

dreptul imobilului cu nr. 421, prin carosabilul şos. Colentina, până la aproximativ 2m faţă de

limita din partea stângă a proprietăţii;
c) Iucrarea se va executa Éără afectarea vegetaţiei existente in aliniament.

3. în urma analizei documentaţiel depuse ęi a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVQRABIL
Conditionat de respeçtarea următoarelpr conđilii:

a) În situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentuiui aviz, aveţi

obligaţia solicitării revizuirii avizului inainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

b) In timpul execuIării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lm—1.Sm intre

conductă şi axul fiecărui arbore situat in vecinătatea traseului lucrăńi, conform

prevededior SR 8591/1997 Reţe!e edilitare subterane. Condi(ü de amplesare.

c) in dreptul arbońior din vecinătatea ţraseului lucrării, săpătura se va executa manuai sau

utilizănd o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distwgă sistemul radicular aI

mateńalului dendrologic. In timpul Iucrădlor constwctowl va iua măsuri de protejare a

matehalului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale in jurul

truncfliului arborilor şi rănirea/wperea ramudlor arbońlor prin manevrarea utilajelor din

dotare.
d) In cazul in care este secţionat sistemul radicular aI mateńaluiui dendroiogic sunteţi

răspunzătoń de eventuaieie pagube produse ia condiţii meteo nefavorabile.

e) în cazui in care in urma verificăhlor ultedoare (24 Iuni de Ia flnalizarea Iucrărilor) se

constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori af]aţi in vecinătatea traseului lucrădi, veţi avea

iłůi ‚iI
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r
obIigaţia inlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravaioriÍ eventualeior prejudicií'
produse prin prăbuşirea acestora

l O Conform preveđeriior art. 5, 111. h, din Legea nr 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiiior verzi din intraviianui Iocaiităţiior, republicată. cu modiflcările şi

I completădle ulterioare, persoaneie fizice i juridice au obhgaţia să nu díminueze
suprafeţele spaţfllor verzl. Astfei este interzisă betonarea spaţiior verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

i g) In cazui execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anuiui calendaristic,
i prezentul aviz este valabH numai însoţil de acordul administratowlul domeniului public în

care se specifică condlţiiie de iucru pe timp friguros, conform ceior speciflcate in Anexa
nr3 Ia HCGMB nr. 220119.04.2018 privind aprobarea “Normeior pentru avizarea,

I autońzarea, coordonarea şl execuţia iucrărilor de infrastwctură (tehnlco-edibtare i
l stradale) de pe teńtohul Munlcipiului Bucuresti".

h) Nerespectarea celor menţionate in prezentui aviz de speciaiitate va fi sancţionată coníorm
I

ad. 4, iIt. b đin Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 30412009, privind Normele de protecţie a spaţfllor
verzi de pe teritohul Municipiului Bucureşti.

i) Oeneflciawi, respectiv executantui iucrăńi, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării i
pentru respectarea condiţllior din aviz.

j) in baza acestui aviz nu se execută iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
k) Prezentui aviz are termen de valabiiiĹaţelan de ia data emiterli.

_________

DIR R EXECUTV,
POPA

Întocmä:
‘&Jt)j 4] Exp. Roxana PARASCA

1 ÜEC 2019
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1793164112850 i 17. OEQ 2O1
Către SC FAVEO CON$ULTING SRL —solicită rIdicarea exemplaruluI de Ia reglstratura
PMB

Spre ştiinţă: P84 - DirecţIa Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şI Control - ServiciI
Spaţii Veni - 8-dul MetaIurgiei nr. 12-16, Grand Arena, et. 1, sector 4

Referitor Ia cererea dvs. inregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1793164115.11.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 12850/18.11.20191 prin care soflcitaţi avizul de specialitale privind executarea lucrădi:
.8ranşament de qaze naturale Dentru imobllul situat pe str. Orăştie nr. 35 C, sector 4",
conform CU. nr. - ‚ vă comunicăm urmâtoarele:
1. In baza informaţillor dIn documentaţla depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr, şi planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr, J emisă de Agenţřa penĺw Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizel&acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele ediiitare;
e) aviz de traseu emis de DGL sector 4.

L Urmare veriflcărll pe teren dIn data de 10.12.2019 a traseului lucrării conťorm
inťormaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au çonstatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 5,5m;
b) Iucrarea se va executa din conducta existentă in carosabilul str. Orăstie, perpendicular,

până Ia aproximativ 5,5m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii;
c) pe traseul Iucrării şi in vecinătate traseului Iucrării nu există spaţii verzi şi arborilarbuęti

plantati.
3. In urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVQRABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia in care apar moditicăd ale proiectuiui, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuińi avizului înainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

b) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifică condiţiile de Iucw pe timp friguros. conform celor specificate in Anexa
nr.3 Ia MCGMB nr. 220119.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-ediNlare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

c) Nerespeciarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
ad. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 30412009, privind Normele de proteąie a spaţiilor
veni de pe teńlońul Municipiului Bucureşti.

d) In baza acestui aviz nu se execută Iucrăń de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz este valabil numai insoţit de avizul Ministewlui Cultuhi i Identităţii

Naţionale.
f Prezentul aviz are termen de valabilitatelan de Ia data emiterii .

Slmonađî3flqna POPA -

((? nijj, -ţ, Intocmit:
flpJrflARASCA

Red P.Rfl$3.lŞ2OJ9. pre)tii aviz alast postal p0 6il&ĄA PMB

hltpitwww.p bJ4sýĂWţşIdIrcdWdIrectIaJne&üavize_ałbcd_r_CcnhIilar&avlzaJrbvdJn_conzu*arePlc ‚ pe d1aĂe

[‘att0.4 fl4)a! S7 — 4lfltďlfl cwinÇ P,nni Rmnăqąa



o
o



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

17 DEtî
Către : SC APA NOVA SA - prin
Str. Tunad nr 60 A, clădirea Şiefan ceI Mare, et. 6-9, seclor 2
Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Servlclui Monitorizare şi ControI - Servicii

Spaţii Veni - B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Gmnd Arena, et. 1, sector 4
Refeńtorla cererea dvs&reglstrată ia P.M.B. cu nr. 1793174115.11.2019 şi Ia Diricţia de

Mediu cu nr. 12852118.11.2019, prin care soiicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării:
‚Racord de canaiizare pentru imobliui situat pe str. Râui Mara nr. 5, sector 4", conform C.U.
nr.' 3 cu preiunglrea vaiabilltăţii până ia data de 30.10.2020, vă
comunicăm urrnätoarele:
1. In baza infonnaţiiior din documentaţla depusă de dvs., respectiv:

a) CAi nr. 1 cu preiungirea valabiiităţii până ia data de 30.10.2020 i
pianuń anexe;

b) Memoriuiui tehnic;
c) Ciasarea Notiflcăńi nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediuiui

Bucureşti;
d) Avizeleíacorduńie individuale aie deţinătorilor de reţeie ediiilare.

2. Urmare veritlcărll pe teren dln data de 10.12.2019 a traseuIui Iucrării conform
informaţiiior din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoareie:

a) iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 6m;
b) iucrarea se va execuia din conducla existenlă în carosabilui str. Hâdoiului, perpendicuiar,

până ia aproximativ 6,Sm faţă de limita din partea dreaptă a propńetăţii;
c) pe traseul iucrăńi i in vecinătate traseuiui Iucrării nu există spaţii verzi i arboriíarbuti

piantaţi.
3. In urma anaiizei documentaţiei depuse şi a aspecteior constate pe teren se emile

AVIZ FAVORABIL
Condilionat de resnectarea următoarelor cpnditii:

a) In situaţia in care apar modificări aie proiectuiui, uitehor emiterii prezentuiui aviz, aveţi
obiigaţia solicitărĺi revizuihi avizuiui înainte de inceperea execuţiei Iucrăhior.

p b) În cazui execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului caiendahstic,
prezentul aviz este valabii numai insoţit de acordui administratowiui domeniuiui pubiic in
care se specifică condiţiiie de lucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr.3 ia HCGMB nr. 220119.04.2018 privind aprobarea “Normeior pentru avizarea,
autoňzarea, coordonarea i execuţia iucrăriior de infrastwctură (tehnico-edilitare şi
stradaie) de pe teńtoriul Municipiuiui Bucureti".

c) Nerespectarea celor menţionate in prezentui aviz de speciaiitate va fi sancţionată conĺorm
art 4, iit, b din Anexa 1 ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiiior
verzi de pe teńtońui Municipiuiui Bucureşti.

d) În baza acestui aviz nu se execută iucrăň de defrişare sau toaletare materiai dendrologic.
e) Prezentul aviz este vaiabii numai insoţit de avizui Direcţiei Gospcdărire Locală sector 4.
1) Prez tul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRE\5( TIV,
SIm /za-Mad PA -

Intocmit:
E3p$ęŞ?ASCA

Red:P. j.-I 12. l9 mnWiavtzafostpotaLposIIe.ułPMB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

17. OE 2O1
Către SC MIRAL INS TAL COMPANY SRL — soIIcită ridicaroa exemplarului de la reglstratura

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-du! PoligraŰei nr. 4, sector 1

Referitor Ia cererea dvs. inregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1792960115.11.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 12853/18.11.2019, prin care solicitaţi avizuI de specialitate privind executarea Iucrădi:
„Branşament de aaze naturale pentru imobilul situat pe str. Buzeştl nr. 82-94, sector 1",
conform C.U. nr. 1, vă comunicăm următoarele:

In baza infonnatlllor din documentaţia aepusă de dvz., respectiv:
a) C.U, nr J şi planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia penlru Protecţia MediuIui

Bucureşti;
d) Avizele/acorduńle individuale ale deţlnătońlor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1.

2. Urmare verlficârli pe teren din data de 10.12.2019 a traseului Iucrărll conform
tnťormaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 7m;
b) Iucrarea se va executa din conducta existentă in carosabilul aleii adiacente str. Buzesti,

perpendicular, până ia aproximativ 0,5m faţă de Iimita din partea siângă a proprietăţii;
c) pe tmseul Iucrării i in vecinălate traseului Iucrăńi nu există spaţii verzi i arboriIarbuti

plantaţi.
3. ln urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectprep următoarelor conditii:

a) In situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulterior emitehi prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicităńi revizuirii avizului inainle de inceperea execuţiei Iucrăńlor.

b) In cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul administratowlui domeniului public in
care se specifică condiţiile de Iucw pe timp friguros, conform celor specificate tn Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea ‘Normelor pentru avizarea,
autorizarea coordonarea i execuţia Iucrăńlor de infrastwctură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti'.
Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art. 4, Iit, b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 30412009, privind Normele de protecţie a spaţillor
verzi de pe teňlohul Municipiului Bucureşti.
In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defiişare sau toaletare malerial dendrologic.
Prezentul aviz are termen de valabilitaie 1 an de Ia data emitedi.

)PA -

Intocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red.PRJé*7'ti.2Ol9 . pmzaflIL avk a icst postal pe sle-uI PMS
hnpJłv.pmbmsUtutiiprÎilad&dIrectWdłrecus_medkilavze_.rbod_r_ccnsuharWa9tze_wĎodJn_cofnuItare.płlp, pe dala de

I»z i ii

Nr. 1792960112853!

c)

d)
e)

cunv,

PA flnenn flcł.&s ne 47 nwl m,.tsA fl1141 .r*w fl,ns& P..,&n



Ľ?
D



o

o

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1796037,18Q1679J13147,136931 1/. utt źu»

Către : SC DSF PROJECT RETELE SRL — pdn d-na Aurefla Codreanu — solicflă rIdicareaexemplarulul de Ia registratura PMS

Spre ştiinţă: Administratla Domeniului RubIIc şl Dezvoltare Urbană Sector 6
Intraree Ł1. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6

lei ii

Referitor la cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. t1äO7i26.1 1.2019 şi Ia Direcţia deMediu cu nr. 13147127.11.2019, completală cu documentaţia inregistrată Ia P.M.B. cu nr.1801679I11.12.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 13693112.12.2019, prin care solicitaţi avizul despecialitate privind executarea Iucrării: Extindere reţea de dlstrlbuţle a gazelor naturale şibranęamente pe Drumul Valea Furcii nr. 62 A (subtraversare) şi pe terenul cu IE 205832,
sector 6", conform C.U. nr.É vă comunicăm urnătoarele:

1. în baza infomiaOilor din documentaţla depusă de dvs., respectiv:
a) C.U, nr şi planuń anexe;
b) Memodului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisâ de Agenţia pentru Protecţia Medlului

Bucureşti;
d) Avizele/acorduńle individuale ale deţinătońlor de reţele edilitare;
e) aviz emis de ADPDU sector 6.

2. Urmare verificăril pe teren dIn data de 10.12.2019 a traseului Iucrărll conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior1 s-au constalat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 4Dm;
b) Iucrarea se va executa din conducta existentă in carosabilul Drumului Valea Furcii, prin

dwmul de acces cu IE 205832, până Ia aproximativ 0,5m faţă de Iimita din partea stângă a
propńetăţii;

c) pe traseul Iucrădi I in vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi ęi arbodlarbuęti
plantaţi.

3. in urma analizei documentaţiei depuse şi a aspecteior constate pe teren se emiie

AVIZ FAVORABIL
Condilionat de rewecţarea următoarelor condiţil:

a) In situaţia in care apar modificări ale prolectului, ulterior emiteńi prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitärii revizuińi avizului inainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

b) b cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul administratowiui domeniului public in
care se specifică condijiile de Iucru pe timp fńguros. conform celor specilicate in Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220119.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autońzarea, coordonarea i execuţia lucrărilor de infrastwctură (tehnico-edilitare şi
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure$i".

Ed Regwia EhWr rw. 47, po$I O513, se 5, Btnn$, RT*U



c) Nerespdirea celor menţionate in prezentuiiiz de seciahťate va fi sancţionată conform

art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normeie de pratecţie a spaţiilor

verzi de pe teńtoriui Municipiului BucureştL

d) in baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare matedal dendrologic.

e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emilerĺi.

DIRECTOR EXECUTW,
SImangf POPA

lnfocmit:
Exp, Roxana PARASCA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1798913/13475
17. DEQŻĹÇ9

Către: E-Distńbuţie Muntenia prin
— solicită ridicarea deIa registratura PMB

Spre ştilnţă; Administraţia străzilor - Strada Domniţa Ancuţa nr.1 • sectorul 1

Referitor Ia cererea dumneavoastră înregistrată Ia PMB cu nr. 1798913/4.12.2019
şila Direcţia de Mediu cu nr. 13475/5.12.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate
privind executarea Iucrării: ‚Execuţie branşament electric pentru lmobiIuI situat pe
Sos. ChltiIei, nr.67 A, sectorul 1, Sucure$i", conform Certlflcatului de urbanism nr.

______ _____

vă comunicăm următoarele:
1. In baza Informaţiilor din documentaţla depusă de dumneavoas&ă, respectiv:

a) Certificat de urbanism nr.
- - i planuń anexe;

b) Memońului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr.

- ) emisă de Agenţia pentru Protecţia
Mediu)ui Bucureşti;

d) Avlzelelacordudle individuale ale deţinătońlor de reţele edilitare;
e) avlz de traseu emis de AdminIstraţia Străzilor.

2. Urmare verificăril pe teren din data de 10.12.2019 a &aseului Iucrării coníorm
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoareie:

a) Iucrarea de branament se va executa subteran, pe o Iungime de 3 m având ca
punct de manonare reţeaua existentă in trotuawl din Şoseaua Chitilel.

b) pe traseul Iucrării i in vecinătatea traseului Iucrării nu există spaţii verzi sau
arbori/arbuşti plantaţi.

3, In urma analizei documentaţiei đepuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Condlţionat đe respectarea unnătoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz,
aveţi obligaţia solicitădi revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) Tn cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 1 5 martie a anului
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului
domeniului public in care se specifică condiţiile de Iucw pe timp friguros, conform
celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea
“Normelor pentru avizarea, autohzarea, coordonarea şi execuţia Iucrădlor de
infrastructură (tehnico-edllltare i stradale) de pe tedtodul Municipiului Bucureştr.

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
conform art. 4, Iit. b dIn Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Ragiia Elstela ąw. 47, postaJ 050013. se 5. D4Jwab. Rcinfl Ił!
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d end rologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabi(itate 1 an de Ia data emiterîi.

Simona-Mariana POPA
DI OR EXECUTIV
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Întocmit;
Alexandru NICOLAE
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PRIMĂRIA MUNICIPiULUI BUCUREŞTI
Directja de Mediu

Nr. 1798978113485 1 7. BEQ

Către: SC Avi Prod Grup SRL (pentru r
sectowl 2

Spre ştilnţă; ADP Sector 1, Bulevardul Poligraflei nr. 4, sectowl 1

Referitor Ia cererea dumneavoastrĺii}egistrată la PMB cu nr 1798978/4.12.2019
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.13485/5.12.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate
privind executarea Iucrăńi ‚Branament gaze naturale pentru imobilul sItuat in strada
Truşeti, nr. 49, sectorul 1, conform Certiticatului de urbanism cu nr.

- vă comunicăm următoarele:

1. ĺn baza informaţlllor din documentaţia depusă de dumneavoasüă, respectlv:
a) Ceńificatului de urbanism cu nr. —‚ şi planuri

anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia

Mediului Bucureştt;
d) avizele/acorduńle indivíduale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) avizul de traseu emis de ADP sectowl 1.

2. Urmare verihcării pe teren dIn data de 10.12.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea de branşament se va executa subteran, pe o Iungime de 10 m, având ca
punct de pomire conducta de gaze existentă pe strada Twşeşti, până Ia o distanţă
de 0,5 m faţă de Iimita din dreapta a imobilului situat Ia nr. 49, ca punct final.

b) Iucrarea se va executa in carosabil şi trotuar, unde tn dreptut imobilulul de Ia nr. 49
există o platbandă de aliniament de aproximativ 1 m Iăţime, care conţine un arbore
şi vegetaţie spontană.

3. In urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVQRABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) ĺn situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulteńor emitedi prezentului aviz,
aveţi obligaţia solicităńi revizuirii avizului înainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

b) ĺn timpul executării Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1.5 m
între conductă i axul fiecărui arbore situat in vecinătatea traseului Iucrării,
conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane, Condiţii de
amplasare.

c) In dreptul arborelui din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se va executa
manual sau utilizând o tehnologie adaptatä condiţiilor din teren care să nu distrugă
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—— sistemul ricular aI materialului đendrologic. În timpul IucrăriloT constructorul W
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea

pământului sau altor materiale in jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea

ramurilor arborełui prin manevrarea utilajelor din dolare.

d) în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi

răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabHe.

e) În cazul in care in urma veriflcărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea Iucrărilor) se

constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori allaţi in vecinătatea traseului Iucrării,

veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii

eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora

fl La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea

proiectului (śnclusiv plantare iarbăígazon).
g) Conform prevederilor art. 5, llt. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările

şi completările ulterioare, persoanele fizřce şi juridice au obligaţia să nu diminueze

suprafeţele spaţiilor verzi. Asďel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande,

pastlle, alveole, etc.)
h) ĺn cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului

calendaristic, prezentul avlz este valabil numai însoţit de acordul administratorului

domeniulul public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform

celor specificate in Anexa nr. 3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea

“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de

infrastwctură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teńtoriul Municipiului Bucureti".

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fĺ sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de

protecVe a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

j) Beneflciarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării

i pentru respectarea condiţiilor din aviz.
k) ln baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defhşare sau toaletare material

dendmlogic.
1) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiteńi.

Simona-Marlana POPA
DlRTDţEXECUTlV
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1799483113549 1 1. U

CăWe: SC Ginicon SRL, strada Modestiei nr. 62, sectowl 1

Spre flinţă: ADP Sector 2, oseaua Electronlcli, nr. 44, sectowi 2

Referitor la cererea dumneavoastră Tnregistrată Ia PMB cu nr. 1799483/5.12.2019
şi Ia Direcţia đe Mediu cu nr13549/6.12.2019, prin care soiicitaţi avizul de specialitate
privind executarea Iucrării ‚Extindere conductă ęi branęament gaze naturale pentru
imobilui sItuat in strada Păsăranl, nr. 70, scara 2, sectorul 2, conform Certiflcatuiui
de urbanlsm cu nr. i comunicăm următoarele:

în baza infonnaţliior din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectlv:
a) Cedificatulul de urbanism cu nr ._. i pianuri anexe;
b) memodul tehnic;
c) clasarea Notificădi nr i emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorHor de reţele ediiitare;
e) avizui de traseu emls de ADP sectowl 2.

2. Urmare veriticării pe teren din data de 10.12.2019 a flseului Iucrărli conform
informaţiilor din documenteie enumerate anterior, s-au constat următoareie:

a) iucrarea se va executa subteran, pe o iungime de totalâ de 118 m, având ca punct
de pomlre conducta de gaze existentă pe strada Păsărani, până ia iimita dln stânga
a imobiiuiui de ia nr. 70, ca punct finai.

b) iucrarea se va executa în carosabii şi trotuar, unde în dreptui imobiiuiui de ia nr. 70
există o piatbandä de aiiniament de aproximativ 50 cm iăţime, care conţine un doi
arboň i vegetaţie (iarbă).

3. In urma anaUzei documentaţiei depuse i a aspecteior coiistate pe teren se emite

AV1Z FAVORABIL
Condiţionat de respectarea următoareior conditii:

a) În situaţia in care apar modificări ale proiectuiui, uiterior emiterii prezentuiui aviz,
aveţi obiigaţia soiicitării revizuińi avizuiui Tnainte de începerea execuţiei iucrăńior.

b) łn timpul executării Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1.5 mîntre conductă şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării,
conform prevedeńior SR 8591/1997 Reţele ediiitare subterane. Condiţii đe
ampiasare.

c) in dreptui arboreiui din vecinătatea traseuiui iucrării, săpătura se va executa
manual sau utiiizănd o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă
sistemul radicuiar ai matehaiuiui dendrologic. In timpui iucrărilor constructorui va
iua măsuri de protejare a materiaiului dendroiogic, se va evita depunerea
pämântului sau aitor materiaie în jurul twnchiului arboňlor şi rănireakuperea
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ramudlor arborelui prin manevriüůIajelor din dotare.

d) in cazul În care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi

răspunzătod de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

e) In cazul în care in urma verihcărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea Iucrărilor) se

constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi in vecinătatea traseului lucrării,

veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii

eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

f) La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea

proieclului (inclusiv plantare iarbăIgazon).
g) Conform prevedeńlor art 5, Iit. h, din Legea nr. 2412007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările

şi completăńle ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze

suprafeţele spaVilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande,

pastile, alveole, etc.)
h) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului

calendadstic, prezentul aviz este valabil numai insoţi( de acordul administratorului

domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucw pe timp friguros, conform

celor specif]cate în Anexa nr. 3 la HCGMB nr. 220119.04.2018 privind aprobarea i

“Normelor pentw avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de

infrastwctură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teńtoriul Municipiului Sucureti".

1) Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia HCGMB nr. 304í2009, privind Normele de

protecţie a spaVilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

j)

Beneflciarul, respectiv execuĺantul lucrării, sunl răspunzători pentru execuţia Iucrăńi

şi pentru respectarea condiţiilor din aviz.
k) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material

dendrologic.
1) Prezentul avlz are termen de valabililate 1 an de Ia data emiteńl.

Simona-Marĺana PCPA
DIRECTQR EXECUTIV
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Alexandru NICOLAE
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PRIMĂRIA MUNICiPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1800201/13568 11 DEQ 2070
-

Către: Apa Nova Bucureti SA — pentru
- solicită ridicareaexemplawlui de Ia registratura PMB

Spre flinţă: doamnei Geta BARBU
ADP Sector 1. Bulevardul Poligrafiei, nr. 4, sectorul 1

Referitor la cererea dumneavoastră înregistraiă Ia PMB cu nr 1800201/6.12.2019şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 13568/9.12.2019, prin care solicitaţi avizui de specialitateprivind executarea Iucrării: Branşament apă şi racord canal pentru lmobilul din stradaViisoarei, nr. 4, sectowl 1, Bucure$i", conform Certlficatului de urbanlsm nr.
- - - -

‚ vă comunicäm următoarele:
In baza inyonnaţiilor din documentaţla depusă de dumneavoastră, respectiv:

a) Certificat de urbanism nr. i planuri anexe;
b) Memodului justificativ;
c) Clasarea Notiticăńi nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia

Mediului Bucureşti;
d) Avizeleiacorduńle Individuale ale deţinătodlor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor;
f) Avizul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale cu nr. 1 9241V1 3.11.2019.

2. Urmare verificării pe teren dln data de 10.12.2019 a traseului Iucrării conform
lnťormaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea de branşament se va executa subteran, pe o Iungime de 3 m având ca
punct de Iegătură reţeaua existentă in carosabilul străzii Viioara.
RacorduI proiectat se va Iega in căminul inspecţie existent pe reţeaua publică de
canalizare din strada Viişoarei.

b) pe traseui iucrăńi i in vecinătate traseului Iucrădi nu există spaţii verzi sau
arborVarbuşti plantaţi.

3. In urma anallzei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:

a) Ín situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulterior emiteńi prezentului aviz,
aveţi obiigaţia soiicitării revizuirii avizului înainte de inceperea execuţiei Iucrăńlor.

b) in cazui execuţiei proiectulul in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului
calendaństic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordui administratorului
domeniului public in care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform
celor speciflcate in Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220119.04.2018 privind aprobarea
“Normelor pentru avizarea, autońzarea, coordonarea şi execuţia Iucrăhior de
infrastwctură (tehnlco-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municiplului Bucureti".

c) Nerespectarea celor menţionate in prezentui aviz de specialhate va fi sancţionată
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conform art. 4, f it, b din Anexa i Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de

protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiuiui Bucureşti.

d) in baza acestui aviz nu se execută Iucrăń de defrişare sau toaletare matedal

dendrologlc.
e) Prezentul aviz are termen de valabiLitate 1 an de Ia data emitehi.

Simona-Madana POPA
ECUTIV

lntocmit:
Aiexandm NiCOLAE
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2,/H72O,d2 20/9żt
PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

2nEc 2üi

CĂTR
S.C. INSTANT CONSTRUCT COMPANY S.R.L.
Aleea Ciceu nr. 8-10, Bł. R 10, sc. 4, ap. 121, sector 4

(str. Dumhrăveni nr. 25, sector 4)

Spre tiinţă:
P84 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Mouitorizare şi Control - Servicii
Spaţii Veni
B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

_*1

Nr. 1765529/9450!

o

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1765529/21.08.2019 i
la Direcţia de Mediu cu nr. 9450/22.08.2019, prin care solicitaţi avizul de
specialitate privind executarea lucrării: „Branament gaze naturale Ia imobilul
situat în str. Dumbrăveni nr. 25, sector 4", conform C.U. nr.

J12860i29.03.2019, vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din doeumentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. )//29.03.2019 i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea NotiEcării nr. 12.04.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia

Mediului Bucuresti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu nr. 87 emis de P.S. sector 4, Direcţia Gospodărie Locală

însoţit de grafkul de lucrări;

2. Urmare verificării pe teren din data de 20.10.2019 a traseului lucrării
conform informaţiilor din documentele enumerate aiaerior, s-au constatat
următoarele:

a) lucrarea se va executa prin carosabilul i trotuarul str. Dumbrăveni, în
partea stângă a limitei de proprietate a imobilului nr. 25, pe o lungime de
aproximativ 1 Om;

b) pomind din carosabilul str. Dumbrăveni partea numerelor pare, traversează
carosabilul străzii până Ia limita de proprietate a imobilului cu nr. 25, stânga
acces proprietate

____ ____ ______ _____ _______
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e) pe traseul lucrării i în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi i

arbori/arbuti plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se

ernite

AVIZ FAVORABIL
Condiţionat de respectarea următoarelor condiţH:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezenmlui

aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea

execuţiei lucrărilor.
b) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia readucerii terenului la starea iniţială.

c) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului

calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul

administratorului dorneniului public în care se specifică condiţiile de lucru

pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr. 3 la H.C.G.M.B. nr.

220/19.04.2018 privind aprobarea ‘Nonnełor pentru avizarea, autorizarea,

coordonarea i execuţia lucrărilor de in&astructură (tehnico-edilitare şi

stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

d) Nerespectarea celor rnenţionate în prezentul aviz de specialitate va fi

sancţionată conform art 4, lit, b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009,

privind Norrnele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului

Bucureti.
e) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrisare sau toaletare material

dendrologic.

O Prezentul aviz are ternen de valabilitate 1 an de la data erniterii.

DHď*EXECUTIV,
S,mo,la?-jV4,n,na POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 178383411793853/11783/12905 20. OEQ 23I
Către : MGA CONSTRUCT
(Intrarea Cireşului nr.9, iocalitatea DobroiestÎ, jud. Ilfov)

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Sir. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1783834/17.10.2019 şi Ia Direcţidé
Mediu cu nr. 11783/18.10.2019, completată cu documentaţia inregistrată Ia P.M.B. cu nr.
1793853/19.11.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 12905/20.11.2019, prin care solicitaţi avizul de
specialitate privind executarea Iucrării: ‚Branęament de gaze naturale pentru imobilul situat pe
Drumul Nădlac nr.9, sector 1, Bucureęti", conform C.U. nr. din

vă comunicăm următoarele:

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notiflcării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acorduńle individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucureti

2. Urmare verificării pe teren din data de 16.12.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 7,Smm, pornind din conducta de gaze
naturale existentă în carosabilul din Drumul Nădlac până Ia Iimita din dreapta a proprietăţii
aflate Ia nr. 9.

b) pe traseul Iucrărfl i în vecinătate traseului Iucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbu$i
plantaţi.

r 3. In urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelar conditii:

a) Tn situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirh avizului inainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

b) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modiflcăńle şi
completările ulterioare, persoanele fizice şl juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţfllor verzi. AstfeI este inteizisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

c) In cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifică condiţflle de Iucru pa timp friguros, conform celor speciflcate in Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,

Bd. Rejjiia Elisabela nr 47, cod poştaIO5l3, sed&5, Bucumşb. Romáa
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autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure$i".

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia HC.&MB. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

e) In baza acestui aviz nu se execută ucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simon aflana POPA

ąRT)
ExP.ťru

ĺ5L1
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr.1785267/1793182/11963/12860 2 ‚‚u uE LJ)
Către PROSPER GAZ SRL
(solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB)

Spre ştiinţă:PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public
Intrarea Odobesti nr. 5-7 sector 3

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B, cu nr 1785267/22.10.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 11963/23.102019, completată cu documentaţia inregistrată Ia P.M,B. cu nr.
1793182/15.11.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 12860118.11.2019, prin care solicitaţi avizul de
specialitate privind executarea Iucrării: „Extindere conductă đe gaze naturale i branamente

p pe strada Pericle Papahagi, pentru imobilui situat Ia nr.51-53, sector 3, Bucuresti", conform
C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:

1. in baza informaţiiior din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i pIanuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notiflcărb nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) PIan de coordonare reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Primăria Sector 3;

2. Urmare verificării pe teren din data de 16.12.2019 a traseului Iucrării conform
informaţűlor din documentele enumerate anterior s-au constat următoareie:

a) Iucrarea de extindere conductă gaze naturale (134m) se va executa din conducta existentă
în carosabilul din str Pericle Papahagi. Conducta proiectată va fi montată subteran de Ia
punctul de racordare, prin proprietatea imobíiului cu IE 210890 pe str. Pericle Papahagi
pănă in dreptul corpului C1 unde va avea CT

b) pe traseul lucrării şi in vecinătate traseuiui Iucrării nu există spaţii verzi sau arbońIarbuti
plantaţi.

p 3. !n urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) ĺn situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterb prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului inainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

b) Conform prevederilor art. 5, bt. h, din Legea nr 2412007 privind reglementarea şi
administrarea spaţülor verzi din intravilanul Iocalităţilor, repubiicată, cu modificärile şi
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţfllor verzi. Astfel este interzisä betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

c) Tn cazul execuţiei proiectuiui in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţble de Iucru pe timp friguros, conform celor speciflcate in Anexa

Bd. Regna ElEabeta .w. 47. cod poşlal 050013. sedoc5, Bucurei, Romăn

ToI: 021.30555 00
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DIRECTOR EXECUTIV
Simona

Întocm:
Exp. Anca ndru
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nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuretľ'.

d) Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art. 4, lit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privínd Normeíe đe protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

e) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
fl Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emitehi.

‘iana POPA



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

2 0. flEQ 7];'
Nr. 1789660/12485

Către : E-Distribuţie Muntenia SA
(solicită ridicare exemplarului de Ia registratura PMB)

Spre ştiinţă: PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului PubIic
Inlrarea Odobe$i nr. 5-7 sector 3

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B, cu nr 11789660/05.11.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 12485/06.11.2019, prin care soiicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării:
‚Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa in Drumui Gura Făgetului nr.76-80,
76A, sector 3, Bucure$i", conform C.U. din 04.06.2019, vă comunicăm
următoarele:

i, In baza informaţiilor din đocumentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuh anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notiflcării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătoriior de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Primăria Sectorului 3;

2. Urmare verificării pe teren din data de 16.12.2019 a traseului Iucrării conform
informaUilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 208m (163m pe domeniui pubbc),
pomind din PT 5092 exitent pe terenul cu IE 227875 i continuănd prin trotuarul numereior
pare aI Drumului Gura Făgetului, până ia noile FDCP amplasate în incinta imobilului
alimentat.

b) pe traseul Iucrării i in vecinătate traseului iucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuti
plantaţi, doar vegetaţie spontană.

p 3. In urma analizei documentaţiei depuse i a aspecteior constate pe teren se emite

AVIZ FAVQRABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditü:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitărb revizuirii avizului inainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiiior verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu moditicările şi
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obhgaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţblor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveoie, etc.)

c) In cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este va!abil numai insoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţflle de iucru pe timp friguros, conform ceior specificate in Anexa

Bđ. RegÉia 8abeta nr 47, cod poştal 050013, sedoc5, Bucureşli, Rnm&a

TeI: 021.30555.00
hĹIp:ik,vn.pnb.ro



nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art. 4, Iit, b din Ănexa ‘1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

e) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare mateńal dendrologic.
f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Sjmona-Maflana POPA

Întocmit:
‘J I Exp.AncaAIeandru

ROtA

17. DEQ 7]:
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

213 nrr y

Nr. 1789553, 17988091112496,1347811

Către: SC RO SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura Primăria
Municipiului Bucuresti
Strada Nicolae Titulescu nr. 121, bloc 2, scara 2, apartament 73, sector 1, Bucureti

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public sector 2
Şoseaua Electronicii nr. 44, sector 2, Bucuresti

Bd. Regkia EIEabeIa nr. 47, cod poştal 050013. sector 5. Bucureşli. Romäiia

TeI: 021.305.55.00
hhp:/tiwnvpmb.w

ttíţ.'4
UKAS

00I

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia Primăria Municipiului Bucursti cu nr.
1789553/05.11.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 12496/06.11.2019, completată cu
documentaţia înregistrată Ia Primăria Municipiului Bucuresti cu nr. 1798809/04.12.2019 şi
Ia Direcţia de Mediu cu nr. 13478/05.12.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate
privind executarea Iucrării „Executare branament apă potabilă i realizarea unui
racord de canalizare pentru imobilul din bulevardul Chiinău nr. 1.

„‚ conform Certificat de Urbanism nr.
următoarele:

vă comunicăm

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) certificat de Urbanism nr. i planuri anexe;
b) Memoriul tehnic;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia

Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) Aviz de traseu emis de Administraţia Domeniului Public Sector 2;

2. Urmare verificării pe teren din data de 16.12.2019 a traseului Iucrării conform
informaţfllor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, astfel:
- branament de apă potabilă în Iungime de 9m, perpendicular pe imobil din
conducta de apă potabilă, existentă în carosabilul Aleii Dobrina, prin trotuar, Iângă
parcare;
- racord de canalizare în Iungime de 3m, perpendicular pe imobil din reţeaua de
canalizare Iocalizată în parcarea AIeÜ Dobrina;

b) s-a constatat că în proximitatea Iucrărü există arbori.
3. Tn urma analizei documentaţiei depuse ş a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVQRABIL
Conditionat de resoectarea următoarelor conditii:

a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz,
aveţi obligaţia solicitărü revizuirü avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) Tn timpul executării Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1 .5m
între branamentuI de apă potabilă i racordul de canalizare ş axul fiecărui
arbore situat în vecinătatea traseului IucrărH, conform prevederilor SR 8591/1997
ReţeJe ediütare subterane. Condiţii de amplasare.

c) Tn dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se va executa manual
sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul



radicular aI materialului dendrologic. În timpul Iucrărilor constructorul va Iua măsuri
de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor
materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea uülajelor din dotare.

d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea Iucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului Iucrărfl,
veţi avea obligaţia inlocuińi exemplarelor uscate şi supodarea contravaiorii
eventualelor prejudicü produse prin prăbuşirea acestora.

ľ) La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).

g) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, persoanele fizice si juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande,
pastile, alveole, etc.)

h) In cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului
domeniului public în care se specifică condiţUle de Iucru pe timp friguros, conform
celor speciücate în Anexa nr3 Ia HCGMB nr 220/19.042016 privind aprobarea
“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure$i".

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

j) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrărfl, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării
i pentru respectarea condiţiilor din aviz.

k) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material
dendrologic.

1) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
S i mona-M ai i

Tntocmit:
AIex%,Ţa
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tj,
I I PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

n nrn
Nr. 1789558,17988161112498,1347711

Către: SC RO SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura Primăria
Municipiului Bucuresti
Strada Nicolae Titulescu nr. 121, bloc 2, scara 2, apartament 73, sector 1, Bucureti

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public sector 2
Şoseaua Electronicfl nr. 44, sector 2, Bucureti

Bd. Regi,a aabeta rw. 47. cod poşlal 050013. sedor5. Bucumşti. Rom%ia

TeI: 021.30555.00
htlp:ÍN..pmb.m \t3Ł UKAS

so_oI DOl

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia Primăria Municipiuíui Bucureti cu nr.
1789558/05.11.2019 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 12498/06.11.2019, completată cu
documentaţia înregistrată la Primăria Municipiului Bucureti cu nr. 1798816/04.12.2019 şi
Ia Direcţia de Mediu cu nr 13477/05.12.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate
privind executarea Iucrării „Executare branament de apă potabilă i realizare racord
de canalizare pentru imobilul din bulevardul Chiinău nr. 1, IE-228271-Ci-U55",

următoarele:
conform Certificatului de Urbanism nr. vă comunicăm

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) Certificat de Urbanism nr. i planuri anexe;
b) Memoriul tehnic;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia

Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) Aviz de traseu emis de Administraţia Domeniului Public sector 2.

1. Urmare verificării pe teren din data de 16.12.2019 a traseului
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, astfel:
- branament de apă potabilă în Iungime de 9m, perpendicular pe imobil din
conducta de apă potabilă, existentă în carosabilul AleH Dobrina, prin trotuar1 Iângă
parcare;

lucrării conform

- racord de canalizare în lungime de 3m, perpendicular pe imobil din reţeaua de
canalizare localizată în parcarea AIeH Dobrina;

b) s-a constatat că în proximitatea lucrărü există arbori.
2. Tn urma analizei documentaţiei depuse ş a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de resDectarea următoarelor conditü:

a) În situaţia în care apar modif]cări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz,
aveţi obligaţia solicitărfl revizuirü avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1 .5m
între branamentuI de apă potabilă i racordul de canalizare i axul flecărui
arbore situat în vecinătatea traseului lucrărü, conform prevederilor SR 8591/1997
Reţe!e edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual
sau utilizând o tehnoloqie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul
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radicular aI materialului dendrologic. În timpul Iucrărilor constructorul va Iua măsuri
de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor
materiale În jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea Iucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului Iucrării,
veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorfl
eventualelor prejudicH produse prin prăbuşirea acestora.

f) La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).

g) Conform prevederilor art. 5, ht. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţfltor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, persoanele fizice si juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţfllor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande,
pastile, alveole, etc.)

h) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului
caiendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului
domeniului public în care se specifică condiţflle de Iucru pe timp friguros, conform
celor specificate în Anexa nr3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea
“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

j) Beneficiarul, respectiv executantul IucrărU, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrărü
i pentru respectarea condiţfllor din aviz.

k) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material
dendrologic.

1) Frezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterü.

DIRECTOR
Simona.I

Tntocmit:
AIexca

17. DEĽ 2J')



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1790207/12547 20. DEC 23

Către: SC AW PROD GRUP
(solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB)

Spre ştíinţă: ADP Sector i - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia cererea dvs. inregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1790207/06.11.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 12547107.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea iucrărfl
„Bransament đe gaze pentru imobilul situat pe Strada Duetului nr.94, sector 1, Bucuresti",
conform C.U. nr. ‚ vă comunícăm următoarele:

łn baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificărfl nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) avizelelacordurile individuale ale deţinătoritor de reţele edihtare;
e) aviz de traseu emis ADP sector 1;
f) avizul Ministerului Culturh nr.

2. Urmare verificării pe teren din đata de 09.12.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea de branament se va executa subteran, pe o Iungime de aprox.8,5 m, având ca
punct de pornire conducta OL" 4 RP existentă pe str. Duetului. Bransamentul va fi pozat Ia
Iimita din dreapta a proprietăţii situate pe str. Duetului nr.94

b) în dreptul imobilului situat Ia numărul 94, spre Iimita din drepta se află o platbandă de
aproximativ 1 m Iăţime, cu iarba.

3. In urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) Tn situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de inceperea execuţiei iucrărilor.

b) In timpul executărh Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1 .5m între
conductă i axul fiecărui arbore situat in vecinătatea traseului Iucrărü, conform
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.

c) In cazul in care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea Iucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi in vecinătatea traseului Iucrării, veţi avea
obhgaţia înlocuirü exemplarelor uscate şi suportarea contravalorh eventualeior prejudich
produse prin prăbuşirea acestora.

d) La finahzarea Iucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv piantare iarbă/gazon).

e) Conform prevederilor art. 5, ht. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

Bd. Reiia EIabeIa nr. 47, cod poştaIOSOOl3, sedor5, Bucureşti, Romăda
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administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu rnodiflcările şť
completările ulterioare, persoanele tizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi. AstťeI este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

f) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se speciflcă conditiile de Iucru pe timp friguros, coníorm celor specificate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.0t2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autońzarea. coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritohul Municipiului Bucure$i".

g) Nerespectarea ceior menţionate in prezentul aviz de specialitate va t] sancţionată conform
art 4, Iit, b din Anexa 1 la HC.GMB. nr 304/2009, privind Nonnele de protecţie a spaţfllor
verzi de pe teritoriul Municipiului Sucureşti.

h) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuUa Iucrării i
pentw respectarea condiţiilor din aviz.

i) ln baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
j) Prezentul aviz este valabil numai insoţit de avizul Ministerului Culturii i Identităţii

Naţionale.
k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA -

Intocmit
Exp. AnI'andru

1K DEĽ2&i

Red:APJ3ex.-13.122019 prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
pe data de

Bd. Regi,a EiSabeta nr 47, cod poştal 050013, sedor5, Bucureşli, Rom&ia
TeI: 02130555 00
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1791899/12683 20. DEĽ flI

Către SC AVI PROD GRUP SRL
(solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura PMA)

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poĺigrafiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.8. cu nr. 1791899/12.11.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 12683/13.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrărü:
„Branament gaze naturale pentru imobilul situat pe strada Neamului nr.56, sector 1,
Bucure$i", conform C.U. nr, ‚ vă comunicăm următoarele:

c
In baza informaţiilor din documentaţia depusă đe dvs., respectiv:

a) C.U. nr. i pianuri anexe;
b) Memońului tehnic;
c) Clasarea Notificărü nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avize!e/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1;

2. Urmare verificării pe teren din data de 16.12.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 6m, pomind din conducta de gaxe
naturale existentă în strada Abus. BranamentuI pentru imobilul situat pe str Neamului nr.
56 se va executa Ia 0,5m faţă de Iimita din stânga a proprietăţii pe Iatura cu str. Abus.

b) pe traseul Iucrărfl Iucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuti plantaţi.

3. b urma analizei documentaţiei depuse si a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditb:

a) In situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirb avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 2412007 privind reglementarea şi
administrarea spaţblor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modiflcările şi
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

c) In cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti.

d) Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform

Bd. Reg.a Đabeta .u 47, ccd poştal 050013, sect&5, Buaimşli, Rom&da
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art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.GM.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţfllor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

e) ln baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Exp.

:

17. DEQ 23

Ređ;PAJ3ex..16122019 - prezentul aviz a fosI postal pe sile-uI PMB
pe data de

Bd. Regha EIabeta nr. 47, cod poştal 050a13. sedor5• Sucumşti, Romáiia I
TeI: 021 30555.00 I
hţtpihnvt,.pmb.m
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1792145/12729 20. OFQ zJt

Către :SC FAST PARKING SRL prin Sc TEHNIC INS TAL GRUP SRL
(solicită rîdícarea exemplarului de Ia registratura PMB)

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1792145/13.112019 şi Ia Direąia de
Mediu cu nr. 12729/14.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării:
‚Branament đe apă i racord de canalizare pentru imobilul situat pe str. Ghizodanului nr. 1,
sector 1, Bucureęti", conform C.U. nr. ‚ vă comunicăm
următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notiflcărü nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1;

2. Urmare verificării pe teren din data de 16.12.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea de bransament de apă va avea o Iungime de Sm i se va racorda Ia conducta
publică de apă potabilă existentă pe str. Ghiozdanului.
Racordul de canalizare va avea o Iungime de 3m i va fi Iegat Ia reţeaua publică de
canalizare existentă pe str. Ghiozdanului.

b) pe traseul Iucrării i in vecinătate traseului Iucrărfl nu există spaţii verzi sau arbori/arbuti
plantaţi.

3. In urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de resectarea următoarelor conditii:

a) In situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterfl prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitărh revizuirfl avizului inainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţülor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

c) In cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţflle 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".

Bd. Regiia EIabeĹa nr. 47, cod poştal 050013. sector5, Bucurti, Româa
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DIRECTOR EXECUTIV,

Întocmit
Exp. Anc,yru

1 7. ĐEĽ î3îi

RedA&I3ex.-16.12.2019 - prezentul aviz a ĺost postai pe site-uI PMB
pe data de

Bd. Rega ElSabeta nr. 47, ced peştal 050013, sedor 5, Bucureşti. Romáa

TeI: 021305.55.00
hitp:/h%v.pmb

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va f] sancţionată conform
art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţfllor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

e) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
f) Prezentul aviz este valabil numai insoţit de avizul Ministerului Culturii si Identitătfl

Nationale.
g) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1792850/12798 2 R DEC ZJíů

Către: SC AVI PROD PROD GRUP SRL
(solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB)

Spre ştünţă: ADP Sector i - B-duĺ Poligrafiei nr 4, sector 1

Referitor Ia cererea dvs. inregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1792850/14.11.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 12798/15.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării
„Bransament de gaze naturale pentru imobilul situat pe strada Neajlovului nr.44, sector 1,
Bucure$i", conform C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. 567Ri1746369 din 16.07.2019 i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificărb nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1;
f) avizul Ministerului Cultudi nr

2. Urmare verificării pe teren đin data de 16.12.2019 a traseului Iucrării conform
informaţblor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Lucrarea de bransament se va executa subteran, pe o Iungime de llm, având ca punct de
pornire conducta existentă pe str. Neajlovului. BranamentuI va fi pozat Ia lm faţă de Iimita
din dreapta a proprietăţii situate Ia nr. 44.

b) In dreptul imobilului situat pe str. Neajlovului nr.44, spre Iimita din dreapta se at]ă un arbore
bitulpinal în platbandă.

3. În urma ana Iizei documentaţiei depuse i a aspecteior constate pe teren se emite
r

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia in care apar modificări ale proiectuiui, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitărü revizuirfl avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) În timpul executării Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime 1.5m intre conductă
i axul tiecărui arbore situat in vecinătatea traseului Iucrărfl, conform prevederilor SR
8591/1997 Reţele edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrărfl, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţfllor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va Iua măsuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul
trunchiului arborilor şi rănireaĺruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare.

Bd.ReiaEiabeta nr47,cdaIa5l3,sector5,BucureştiRomâi —
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17. BEĽU

RedAA.i3ex.-16.12.2019 - pmzentul aviz a iosi postat pe stte-tjl PMB
• pe data de

Bd. Regna EIabeta nr 47, cod paştal 050013, seclof 5, Đucureşti, Româna

Tei: 021305.55.00
http:/N.v.pmb.ro UKAS

ool

d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo neíavorabile.

e) În cazul in care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de Ia finalizarea Iucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului Iucrărü, veţi avea
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorfl eventualelor prejudicfl
produse prin prăbuşirea acestora.

f) La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarbălgazon).

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 2412007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modiflcările şi
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obhgaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

h) ln cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va f] sancţionată conform
art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

j) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrărfl, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării i
pentru respectarea condiţfllor din aviz.

k) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
1) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
‘a POPA

ĺntocmit:
Exp. Anca Alexant



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1792848/12799 ź U. DEQ 2JJ

Către : SC AW PROD GRUP SRL
(soIicîtă ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB)

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poĺigrafiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia cererea dvs. inregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1792848/14.11.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 12799/15.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrărb:
»Branęament de gaze naturale pentru imobilul situat in strada Carol Knappe nr.94, sector 1,
Bucureti", conform C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:

1. b baza informaţiilor din documenta ia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) Memoriului Iehnic;
c) Clasarea Notif]cării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acorduhle individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1;

2. Urmare verificării pe teren din data de 16.12.2019 a traseului Iucrării conform
informaţülor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 5,5mm, pomind din conducta de gaze
naturale existentă in carosabilul din strada Carol Knappe. Bransamentul aferent va fi
montat Ia O,5m fată de Iimita din stânga a proprietăţii situate Ia nr. 94, str. Carol Knappe.

b) pe traseul Iucrării i in vecinătate traseului Iucrărfl nu există spaţii verzi sau arbori/arbu$i
plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspecteior constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditü:

a) În situaţia in care apar modificări ale proiectului, uiterior emiterfl prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitărh revizuirfl avizului inainte đe începerea execuţiei Iucrărilor.

b) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 2412007 privind reglementarea şi
administrarea spaţblor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, persoanele f]zice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastiie,
alveole, etc.)

c) In cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţflle de iucru pe timp friguros, conform celor speciflcate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea ‘Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti'.

Bd.RegiaEkabota nr47ccdpoştalo500l3,sedor5,Bucureşli.Româiia -
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d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
ad. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţhlor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

e) In baza acestui aviz nu se execută Iucrri de defrişare sau toaletare material dendrologic.
f) Prezentul aviz are termen de valabilitate ¶ an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV2
Simopa,ariana POPA

Întocmŕt:
Exp.

ieanru

J
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RedAA.Í3ex.-16.12.2019 - prezentul aWz a ĺost postat pe site-uI PMB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1792846/12800 L 0. Dtc 1J;

Către: SC AVI PROD GRUP SRL
(solicită ridicarea exempiarului de Ia registratura PMB)

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Slr. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B, cu nr 1792846114.11.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr.12800/15.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrărH:
„Bransament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Cecilia Cuţescu Stork nr.15,
sector 1, Bucuresti", conform C.U. nr. din 30.08.2019, vă comunicăm
următoarele:

In baza informa iilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i 30.08.2019 i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notiflcărü nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acordudle individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucureti;

2. Urmare verificării pe teren din data de 16.12.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 3m, pomind din conducta de gaze
naturale existentă pe str. Cecilia Cuţescu Stork, până la Iimita de proprietate a imobilului
situat pe str Cecilia Cuţescu Stork nr.15.

b) pe traseul Iucrării i în vecinătate traseului Iucrării nu există spaţii verzi sau arbohIarbuti
plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterü prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) Conform prevederilor art 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţülor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

c) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr3 Ia HCGMB nr. 220119.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
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stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuret?'.
d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform

ań. 4, 111, b din Anexa 1 Ia HC.G.MB. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

e) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mat]7a POPA

Întocmit:
(Jk%c Exp.Aedru
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1792833112805

Către: SC AW PROD GRUP SRL
(solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB)

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată la P.M8. cu nr. 1792833/14.11.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 12805/15.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării
„Bransament de gaze naturale pentru imobilul sitaut pe str, Mo$dovei nr, 22, sector 1,
Bucureti", conform C.U. nr. )‚ vă comunicăm următoarele:

În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv;
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) memoriul tehnżc;
c) clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) avizelelacordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1;
f) avizul Ministerului Culturfl nr.

2. Urmare verificării pe teren din data de i6.12.2019 a traseului Iucrării conform
informaţfllor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 7,8m, având ca punct de pornire
conducta de gaze naturale existentă pe str Moldovei. Branşamentul aferent va fi montat Ia
aproximativ 3m faţă de Iimita din stânga a proprietăţii situate Ia nr. 22 pe str. Moldovei.

b) In apropiere1 pe trotuarul numerelor pare există o platbandă cu vegetaţie.
3. In urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

C AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) In situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterH prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

b) Tn cazul in care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

c) La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarbălgazon dacă este cazul).

d) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

e) In cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul administratorului domeniului pubbc in
care se specifică condiţüle de Iucru pe timp friguros, conform celor speciflcate in Anexa

Bd. Regia EIabe nr 47. c taI O513, sedor5, Bucureştí, Româ
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DIRECTOR EKECUTIV,
Simona-Marj na POPA

Red;AA./3ex.-16.12.2019 - prezentul aviz a fost postal pe site-uI PMB
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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 teritoriui Municipiului Bucurestr.

f) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşth

g) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt râspunzători pentru execuţia Iucrărfl i
pentru respectarea condiţiilor din aviz.

h) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
i) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

Întocmit:
Exp. Anca A)

17. DEQ ZJL



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

2 0. OEQ 232ii
Nr. 1792828/12808

Către: SC AVI PROD GRUP SRL
(solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB)

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1792828/14.11.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 12808/15.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării
„Bransament de gaze naturale pentru imobilul situat in Bd. Oaspeţilor nr. 15, sector 1,
Bucure$i", conform c.u. nr.232111TEIDD10119810 din 06.06.2019, vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. 232/11TEIDD/0119810 din 06.06.2019 i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificărü nr. 15104/15.07.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) avizeleĺacordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucureti;

2. Urmare verificării pe teren din data de 16.12.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 5m, având ca punct de pomire conducta
existentă in carosabilul din Bd. Oaspeţilor. BranamentuI PE100SDR11Dn32mm se va
poza Ia 0,5m faţă de Iimita din dreapta a imobilului situat Ia nr. 15.

b) Pe trotuarul numerelor impare precum i în apropierea imobilului există platbandă cu arbori
i vegetaţie

3. In urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditfl:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitărfl revizuirfl avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) In timpul executărfl Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1 .5m între
conductă i axul fiecărui arbore situat in vecinătatea traseului Iucrărfl, conform
prevederilor SR 8591/1997 Reţe/e edilitare subterane. Condŕţü de amplasare.

c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrărh, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va Iua măsuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale in jurul
trunchiului arborilor şi rănireaĺruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare.

d) In cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

e) In cazul in care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea Iucrărilor) se

Bd. RegWa ElEabeta nr 47. c ştal O513. sedor 5, Bucureşti, Romáa
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constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi În vecinătatea traseului Iucrărfl, veţi avea
obligaţia înlocuirb exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prăbuşirea acestora.

f) La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).

g) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţülor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc)

h) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifică condiţflle de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

i) Nerespectarea celor menţionate ?n prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată coníorm
art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţhlor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

j) Beneflciarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrărfl i
pentru respectarea condiţülor din aviz.

k) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
1) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1792827/12809 EWDĽĽ 2hJ

Către: SCAW PROD GRUP SRL
(solicita ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB)

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul PoIigrafiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B, cu nr 1792827/14.11.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 12809/15.11.2019, prin care soĺicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării:
„Bransament de gaze naturale pentru imobilul situat în strada Lipova nr. 18-20, sector 1,
Bucure$i', conform C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:

1. in baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1

2. Urmare verificării pe teren din data de 16.12.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 5m, pomind din conducta de gaze
naturale existentă pe str. Lipova. BranamentuI se va executa Ia aprox. lm faţă de Iimita
din stânga a proprietăţii situate Ia nr. 18-20, str. Lipova.

b) pe traseul Iucrärii i în vecinătate traseului Iucrărü nu există spaţii verzi sau arbori/arbu$i
plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVQRABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditb:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterh prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului inainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

b) Conform prevedeńlor ad. 5, Iit. h, din Legea nr 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modiflcările şi
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţülor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

c) In cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifică condiţüle de Iucru pe timp friguros, conform celor speciticate in Anexa
nr3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Norme!or pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

Bd. Reia Elisab&a nr 47. cod poştal 050013, soctor5. Bucureşli. Rom&iia

Tel: 021.305.55.00
htIpJA'nwą.pmb.m



d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

e) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
f) Prezentul aviz are termen de valabiliiate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simonp7ń4fOPA

Efl%ru

17. DEQ î3J
RetAAI3ex.-16122019 - prezeniul aviz a fost poslat pe site-uI PMB

hItpJ\'őww.pmbrohinstiIuIidprimańaíđirectiildirecua_meďu/avize_arbodinconsultar&avizea,todinconsultsrephp pe dala đe

Bd. Regia Eleabe?a nr 47. cod poşta! 050013. sedor5. Bucumşli, Romäiia /
TeI:0213055500
htlp:ÍNnw.pmb.ro

oo1



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1793211/12839 2 a DLĽ 2J

Către: SC AW PROD GRUP SRL
(solicita ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB)

Spre ştflnţă: ADP Sector 1 - B-duĺ Poĺigrafiei nr. 4, sector 1

Referitor ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1793211/15.11.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 12839118.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrărfl
„Extindere conductă gaze naturale i branament pentru imobiiul situat pe strada Ţărmului
nr.17A, sector 1, Bucuresti", conform C.IJ. nr. ‚ vă comunicăm
următoarele:

1. b baza informaţiiior din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) memoriu tehnic;
c) clasarea Notiflcărfl nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1;

2. Urmare verificării pe teren din data de 16.12.2019 a traseului iucrării coníorm
informaţiilor din documentele enumerate anteńor, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe Q Iungime de 1 30m (11 Om în dQmeniul privat i 20m in
domeniul public). Extinderea conductei de gaze naturale RP PEIOO SDR11 Dn 9Omm din
RP PE 100 SDR11 Dn llOmm existentă în trotuarul străzii Ţărmului Ia intersecţia cu strada
Navigatorilor. Conducta proiectată va fi montată subteran de Ia punctul de racordare prin
carosabiiul străzii Ţărmului, drumul de acces cu IE 259950, drumul de acces cu IE 274095,
prin proprietate particulară cu IE 274094 până în dreptui imobilului situat Ia nr. 17A pe
strada Ţărmului. Bransamentui de gaze naturale se execută de Ia noua conductă de
distribuie proiectată.

b) Pe strada Navigatorilor, pe partea din dreapta a străzii din sensul de mers str Navigatorilor
sper str. Ţărmuiui există vegetaţie spontană i arbori.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABiL
Conditionat de resDectarea următoarelor condilii:

a) În situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulterior emiteńi prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirü avizului inainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) In timpul executărH Iucrări aveţi obiigaţia respectării distanţei minime de 1 .5m între
conductă i axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului Iucrărfl, conform
prevederilor SR 8591/1997 Reţele ediĺitare subterane. Condřţü de amplasare.

c) in dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrărh, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va Iua măsuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale in jurul
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trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare.

d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

e) În cazul in care in urma veriíicărilor ulterioare (24 Luni de Ia íinalizarea Iucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi in vecinătatea traseului Iucrării, veţi avea
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prăbuşirea acestora.

f) La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarbăigazon).

g) Conform prevederilor art 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţülor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

h) ln cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public in
care se specif]cä condiţüle de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti".

i) Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată coníorm
art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 30412009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

j) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării i
pentru respectarea condiţHlor din aviz.

k) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
1) Prezentul avi2 are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-M a POPA

ĺntocmit:
Exp.

‘i7. BEQ

Red:ĂA./3ex-16.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
pe data de

Bd Regma Etabeb rr 47, ctd poştat 05C013. sedoc 5. BuwseştI, Romäia
-________________
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1793214/12841 L U. ĐtWTLi

Către SC AVI PROD GRUP SRL
(solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB)

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poiigrafiei nr 4, sector 1

Referitor Ia cererea dvs. inregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1793214/15.11.2019 şi ia Direcţia de
Mediu cu nr. 12841/16.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrărh:
„Bransament de gaze naturaie pentru imobilui situat pe str. Lonea nr. 84, sector 1,
Bucureti", conform C.U. nr. vă comunicăm următoarele:

1. ln baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U, nr i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Ciasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1;

2. Urmare verificării pe teren din data de 16.12.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 3m, pornind din conducta de gaze
naturale existentă pe str. Lonea, bransamentul fiind pozat Ia ľmita din dreapta a proprietăţii
situate Ia nr. 84.

b) pe traseul Iucrării i in vecinătate traseului Iucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuti
piantaţi.

3. In urma analizei documentaţiei depuse ş a aspectelor constate pe teren se emite

c AVIZ FAVORABiL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterü prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitărh revizuirii avizului inainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

b) Conform prevederilor ad. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind regiementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările şi
completăriie ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveoie, etc.)

c) În cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anuiui calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului pubiic în
care se specifică condiţiiie de Iucw pe timp friguros, conform ceior specificate in Anexa
nr.3 ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autohzarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-ediiitare i
stradale) de pe teritońul Municipiuiui Bucure$i".

Bd. Regi,a Dabeta rw, 47, cod pcştal 050013, sedors, Bucureş. Rom&a ľ
TeI: 0213055500
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d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va t] sancţionată conform
art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţülor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

e) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterh.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona- riana POPA

Îniocmit:
Exp. Anca ÁWexandru

17. DEĽîYL
Red:AĄ/aex-16.12.201g - prezenlul aviz a fost postat pe site-uI PMB

pe data do

Bď Regiia EIabeta nr 47. c poştal OSl3, seaor5 Bucureşti, Romă,

TeI: 021.305.55.00
http:i/wwwpmbro



“ PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Medíu

Nr. 1793217/12842 L 0. ULĽ LW

Către: SC AVI PROD GRUP SRL
(solicită rîdicarea exemplarului de Ia registratura PMB)

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Po/igrafiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1793217/15.11.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 12842/16.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrărfl:
»Extindere conductă i bransament de gaze naturale pe terenul cu 1E248424 i Drumul
Lăpus, sector 1, Bucuresti", conform C.U. nr. din 04.06.2019, vă comunicăm
următoarele:

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U, nr din 04.06.2019 i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notiflcărü nr isă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) PIan de coordonare reţele edilitare;
e) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
f) aviz de traseu emis de ADP sector 1;

2. Urmare verificării pe teren din data de 16.12.2019 a traseului Iucrării confarm
informaţülor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea de extindere se va executa subteran, pe o Iungime de 60m, având punctul de
cuplare Ia intersecţia os. Odăi continuând prin Drumul Lăpu până Ia Iimita proprietăţii ce
are adresa pe os. Odăi nr 31-35, unde va avea cap terminal.

b) Branament PE100SDR11Dn32mm va avea Iungimea de 3m i va alimenta imobilul sus
menţionat.

c) pe traseul Iucrării i în vecinătate traseului Iucrărü nu există spaţii verzi sau arbori/arbuti
plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterH prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

b) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţülor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, persoanele fĺzice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

c) In cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabfl numai insoţit de acordul administratorului domeniului public în

Bd. Regna ElEabeta rw. 47, cod poştal 05C013. sedor5, Bucureşti. Romáiia

TeI: 021.30555.00
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care se specif]că condiţflle de Iucru pe timp friguros, conform celor speciflcate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va ti sancţionată conform
art 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.MB. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

e) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
fl Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.
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‘ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Către: SC AW PROD GRUP SRL
(solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB)

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr 4, sector 1

Bd. Regiia EIabeIa nr. 47, cod poştaIOSOOlS, s€důţS, Bucureşti. Romáiia

TeL 021305.55.00
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Nr. 1793221/12844 L 1). ULL

Referitor Ia cererea dvs. inregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1793221/15.11.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 12844/16.11.2019, prin care sohcitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrăńi
„Extindere conductă gaze naturaie i branamente pe strada l6 Februarie pentru imobilul
situat Ia nr.8, sector 1, Bucuresti „‚ conform C.U. nr.363R1722111 đin 04.06.2019, vă
comunicăm următoarele:

În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. 363R1722111 din 04.06.2019 i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notif]cărü nr. 13578/20.06.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) plan de coordonare reţe!e edilitare;
e) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
fl aviz de traseu emis de ADP sector 1;

2. Urmare verifÎcării pe teren din data de 15.12.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime totală de 38m, astfel Extinderea conductă
de gaze naturale de Ia intersecţia străzii Sălăjeni cu str. 16 Februarie(30m) unde va fi
punctul de cuplare. BranamentuI va avea Iungimea de 8m i va alimenta imobilul situat Ia
nr.8 pe str. 16 Febwarie.

b) Pe trotuarul din dreptul imobilului situat Ia nr.8 există platbandă cu vegetaUe & arbori.
3. Jn urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia in care apar modifĺcări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitărü revizuirii avizului inainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

b) În timpul executării Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1 .5m între
conductă i axul f]ecărui arbore situat în vecinătatea traseului Iucrării, conform
prevederilor SR 8591/1997 Reteĺe edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrărü, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnologie adaptatä condiţfllor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constwctorul va Iua măsuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale in jurul
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare.

d) In cazul in care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.
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e) In cazul in care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea Iucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi in vecinătatea traseului Iucrării, veţi avea
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi supodarea contravalorfl eventualelor prejudicfl
produse prin prăbuşirea acestora.

f) La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).

g) Conform prevederilor art. 5, bt. h, din Legea nr 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modiflcările şi
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

h) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifică condiţflle de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220ĺ19.042018 privind aprobarea ‘Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.CflMB. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţülor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

j) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrărfl, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrărü i
pentru respectarea condiţfllor din aviz.

k) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
1) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterü.



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1793224/12845
2 OiEc. LJLJ

Către: SCAW PROD GRUP SRL
(solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB)

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector l

Referitor ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1793224/15.11.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 12845118.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrărü:
„Extindere conductă de gaze naturale i branamente pe str. Ocheanului nr.7, sector 1,
Bucureęti", conform C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:

In baza informatiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificărü nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) PIan de coordonare reţele edilitare;
e) Avizelelacorduhle individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
f) aviz de traseu emis de ADP sector 1;

2. Urmare verificării pe teren din data de 16.12.2019 a traseuiui iucrării conform
informaţblor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) iucrarea de extindere conductă gaze naturale (13m Iungime) se execută din conducta
existentă pe str. Ocheanului. Conducta va fi montată subteran prin carosabilul str.
Ocheanului de Ia punctul de racordare până în dreptul imobilului cu nr.7 unde va avea cap
terminal

b) branamentuI de gaze naturale (2m Iungime) se va executa de Ia noua conductă de
distribuţie până Ia hmita din dreapta a proprietăţfl.

(. c) pe traseui Iucrării i în vecinătate traseului Iucrărü nu există spaţii verzi sau arboh/arbuti
piantaţi.

3. In urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor condith:

a) Tn situaţia in care apar modificări aie proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obiigaţia solicitării revizuirü avizului inainte de inceperea execuţiei iucrărilor.

b) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţülor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modiflcările şi
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţblor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

c) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anuiui calendaristic,
prezentul aviz este vaiabil numai insoţit de acordul administratorului domeniului public in

Bd. Reha EIEabeIa nr. 47, cod poştal 05C013. seotor5. BucureşU. Rom&iia

Tel: 0213055500
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care se speciflcă condiţflle de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti'.

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art. 4, lit, b din Anexa 1 Ia HC.G.M.B. nr 304/2009, privind Nonnele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoňul Municipiului Rucureşti.

e) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Înlocmit:
ExP.Ancţqru
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Red:tAI3ex.-16122019 - prezenlul aviz a fost postat pe siie-ui PMB

pe data de

Bd.RegaEISabeta nr 47.cdpoştaIO5O13,sedor5BucumştiRomă,a 1"
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

?LflE
Nr. 1793205/12847

Către : SC AW PROD GRUP SRL
(solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB)

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligraťiei nr 4, sector 1

Referitor Ia cererea dvs. inregistrată ia P.M.B. cu nr. 1793205/15.12.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 12847/18.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea IucrărH:
„Bransament de yaze naturale pentru imobilul situat pe strada Intrarea Solzilor nr. 2A,
sector 1, Bucuresti", conform C.U. nr. ‚ vă comunicăm
următoarele:

1. b baza informaViior din documentaţia depusă đe dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) Memohului tehnic;
c) Ciasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţeie edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1;
f) avizul Ministerului Culturii nr.

2. Urmare verificării pe teren din data de 16.12.2019 a traseuiui Iucrării conform
informaţflior din documentele enumerate anterior, s-au constat următoareie:

a) BranamentuI va t] racordat ia conducta de gaze naturale existentă, montată aerian ia 3m
înălţime, care se afiă pe partea numerelor pare a străzii i va fi pozat ia 2m faţă de Iimita
din dreapta a proprietăţii situate pe Intrarea Solzilor nr.2A.

b) pe traseui Iucrării si în vecinătate traseului Iucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuti
plantaţi.

r
3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditü:

a) b situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obiigaţia solicitării revizuirfl avizului inainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) Conform prevederiior art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind regiementarea şi
administrarea spaţfllor verzi din intravilanuI Iocalităţilor, repubiicată, cu modiflcările şi
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţblor verzi. Astfei este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
aiveole, etc.)

c) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţflle de Iucru pe timp friguros, conform celor speciflcate in Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,

Bd.RegiaEJabeta. 47codpoştalo5Olasector5Bucuoşti,Rom&iLa —
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autorizarea, coordonarea i execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuret?.

d) Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fl sancţionată conform
art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.&MB. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

e) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
ľ) Prezen(uI aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.
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.11 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Către: SC ELETRQ TIRON — solicită ridicarea exemplaruiui de Ia registratura Primăria
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Referitor la cererea dvs. înregistrată Ia Primăria Municipiului Bucureti cu nr.

1793192/15.11.2019 şi ia Direcţia de Mediu cu nr 12848/18.11.2019, prin care solicitaţi

avizul de speciaiitate privind executarea Iucrării: „Alimentare cu energie electrică a

imobilului situat in Intrarea Cobiliţei nr. 3, sector 2", conform Cei-tificatuiui de

Urbanism nr. ‚ vă comunicăm următoarele:

1. ĺn baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) Certificat de Urbanism nr. i planuri anexe;

b) Memoriului tehnic;

c) Clasarea Notificării nr emisă de Agenţia pentru Protecţia

Mediului Bucureşti;

d) PIan de coordonare reţele edilitare;

e) Aviz de traseu emis de Administraţia Domeniului Public Sector 2.

2. Urmare verificării pe teren din data de 16.12.2019 a traseului iucrării conform

informaţiilor din documenteie enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 370m, din PT 4437-PT 4 existent

în trotuarul străzii Monumentului, pe un traseu ce străbate trotuarui imobileior cu

numere potaIe pare al străzii Monumentului, trotuarul imobilelor cu numere potaIe

impare aI străzii Precupeţii Vechi, cu subtraversarea străzii Ardeleni, apoi prin

trotuarul imobileior cu numere potaIe impare aI Intrărfl Cobiliţei;

b) pe traseul lucrărH i în vecinătate traseului Iucrării nu există spaţii verzi sau

arbori/arbuti piantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVQRABIL

Conditionat de respectarea următoarelor conditii:
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a) În situaţia În care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterü prezentului aviz,

aveţi obligaţia solicitării revizuirfl avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările

şi completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze

suprafeţele spaţhlor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande,

pastile, aiveole, etc.)

c) În cazul execuţiei proiectului În perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului

calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului

domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform

celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea

“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de

infrastructură (tehnico-edilitare ş stradale) de pe teritoriui Municipiului Bucureti'.

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de speciaľtate va fi sancţionată

conform ad. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de

protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

e) În baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material

dendrologic.

f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Întocmit:

Alexandi ca



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către : SC APA NOVA SA - prin
Str. Tunari nr. 60, ciădirea .Ştefan ceI Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrnťiei nr 4, sector 1

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1793594/18.11.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 12875/19.11.2019 prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării
„Bransament de apă ęi racord de canalizare pentru imobilul situat pe Intrarea Berheci nr. 32,
sector 1", conform C.U. nr. vă comunicăm următoarele:

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă đe dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea NotificărH nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 16.12.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 7m branament + 8m racord;
b) Iucrarea se va executa din conductele existente în carosabilul Intrării Berheci,

perpendicular, până Ia aproximativ lm i 2,5m faţă de Iimita din partea dreaptă a
proprietăţii;

c) Iucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
CondiUonat de resoectarea următoarelor condith:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirü avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) In timpul executării Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lm—1.5m între
conductă ş axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului Iucrării, conform
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subternne. Condiţii de amplasare.

c) ln dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va Iua măsuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare.

d) In cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

e) in cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de Ia finalizarea Iucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului Iucrării, veţi avea
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obligaţia înlocuirü exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prăbuşirea acestora.

f) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

g) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19042018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure$í'.

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

i) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării i
pentru respectarea condiţiilor din aviz.

j) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
k) Frezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Ma iana POPA

!ntocmit:
ExRoxanaPARASCA

1 i DEC. 2]]
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1793591 i 12876 j 20. ULĽ kJ

Către : SC APA NOVA SA - prin d-na
Str Tunari nr. 60 A, clădirea Stefan ceI Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul PoIigrafiei nr 4, sector 1

Referitor Ia cererea dvs. inregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1793591/1811.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 12876/1911.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării
„Execuţie branament de apă potabilă i racord de canalizare Ia imcbilul din str. Diaconu
Coresi nr. 57, sector 1", conform C.U. nr. ‚ vă comunicăm
următoarele:

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) avizelelacordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1;
f) avizul Ministerului Culturii nr

2. Urmare verificării pe teren din data de 16.12.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 4m branament + 6m racord;
b) lucrarea se va executa din conductele existente în carosabilul str Diaconu Coresi,

perpendicular, până Ia aproximativ 2,Sm ęi 4m faţă de Iimita din partea dreaptă a
proprietăţii;

c) Iucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
CondiUonat de respectarea următoarelor conditü:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirfl avizului inainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) In timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lm—1.5m între
conductă ęi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului Iucrării, conform
prevederilor SR 8591/1997 ReţeIe edilitare subterane. Condiţü de ampiasare.

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrăhi, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialului dendrologic. in timpul Iucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiate în jurul
trunchiului arboňlor şi rănirea/ruperea ramurilor arboňlor prin manevrarea utilajelor din
dotare.

d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

Bd. Recina Elisabeta nr 47. wd pcştal 050013. sedor5, BucureşU, Romănia I I



e)îi cazul în care în urma verificăriloruiterioare (24 luni de Ia finalizarea Iucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului Iucrării, veţi avea
obligaţia in)ocuirii exemplare!or uscate şi suportarea contravalorii eventuaielor prejudicii
produse prin prăbuşirea acestora

fl La flnalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).

g) Conform prevederilor art 5, Iit. h, din Legea nr 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafetele spaţfllor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
aiveoie, etc.)

h) In cazul execuţiei prořectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai insotit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţüle de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea ‘Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti".

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art 4, Iit, b din Anexa 1 la H.C.&M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

j) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării şi
pentru respectarea condiţiilor din aviz.

k) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
1) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-My?PPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

17. ĐEQ1)
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Direcţia de Mediu
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Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1793667/18.11.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 12881/19.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării:
„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Negoiu nr. 51-51A, sector 3",
conforrn C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:
1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;

2. Urmare verificării pe teren din data de 16.12.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 6m;
b) Iucrarea se va executa din LEA JT existent în trotuarul nr impare aI str Negoiu, prin

trotuarul nr. impare aI str Negoiu, până Ia aproximativ Iimita din partea dreaptă a casei;
c) pe traseul Iucrărü i în vecinătate traseului Iucrării nu există spaţii verzi i arbori/arbuti

plantaţi.
3, În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de resnectarea următoarelor conditii:

În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitărü revizuirii avizului inainte de începerea execuţiei Iucrărilor.
In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţHle de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea ş execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare ş
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucure$i".
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va i sancţionată conform
ań. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţfllor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
Prezentul aviz este valabil numai insoţit de avizul Ministerului Culturfl i Identităţii Naţionale
i avizul/avizul de traseu emis de Administraţiei Domeniului Public sector 3.

;eentuI aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

Nr.17936671128811

Către : DI.

Spre ştiinţă: PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public
Intrarea Odobe$i nr. 5-7, sector 3
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

2 0. OEQ Zj

Către: ELECTROCONS PROIECT SRL
(solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB)

Spre ştünţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Nr. 1794942/13019

Referitor Ia cererea dvs. inregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1794942121.11.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 13019/22.11.2019, prin care soiicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării
„Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa în str. Constantin Dobrogeanu
Gherea )nr. 59A-61, sector 1, Bucure$i", conform C.U. nr. vă
comunicăm următoarele:

În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr, din i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificărb nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) avizele/acordurile inđividuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1;

2. Urmare verificării pe teren din data de 16.12.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de aprox. 491 (din care 485 pe domeniul
public), având ca punct de pomire PT 2720 existent pe terenul imobilului cu nr 78B, traseul
pome$e prin trotuarul aferent numerelor impare aI străzii Somesui Rece, prin trotuarui
numerelor impare ale străzii Baru Mare, continuă prin trotuarul numerelor pare aI străzii
Constantin Dobrogeanu Gherea, stradă pe care o subtraversează din dreptul imobilului cu
nr7O până Ia imobilul ce urmează să fie alimentat cu energie electrică situat Ia nr. 59A-61
str. Constantin Dobrogeanu Gherea. -

b) Pe trotuarul numerelor impare aI străzii SomeuI Rece există arbori plantaţi în alveole. In
dreptul imobilului cu nr. 68 de pe strada Constantin Dobrogeanu Gherea există un arbore
în alveolă iar in dreptul imobilului ce urmează să fie aiimentat se află două plantbande cu
vegetaţie(iarbă) i arbori.

3. Tn urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVJZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia soiicităńi revizuirii avizului inainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

b) In timpul executărfl Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lm intre cablul
electric i axul fiecărui arbore situat in vecinătatea traseului Iucrării, conform prevederilor
SR 8591/1997 R$e/e ediĺitare subterane. Condiţii de amp/asare.

c) b 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
materialului dendrologic. În timpul Iucrărilor constructorul va Iua măsuri de protejare a

Bd. Regiia Ekabeta nr. 47, cod poştal 050013, sedor5, Sucureşli. Rom&ia
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materialului dendrologic, seva evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul
trunchiului arborilor şi rănireaĺruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare.

d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţü meteo nefavorabfle.

e) În cazul in care in urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi in vecinătatea traseului lucrării, veţi avea
obligaţia inlocuirh exemplarelor uscate şi suportarea contravalorü eventualelor prejudicii
produse prin prăbuşirea acestora.

ľ) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia reíacedi spaţiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţblor verzi, Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

h) ln cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilhare i
stmdale) de pe teritoriul Municipiului Bucuretľ'.

i) Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
ad. 4, lit, b din Anexa 1 la HC.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrărfl, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării i
pentru respectarea condiţiilor din aviz.

k) ln baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
1) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiteńi.

Întocmit:
Exp. Anca A



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

2&iErŽjz.;
Nr. 1799737/13545

Către: SC EMGAZ Construct SRL, str. Armenis, nr.2, sectorul 3, Bucuresti

Spre ştiinţă: ADP 2 — Soseaua Electronicii nr.44, sectorul 2, Bucuresti

Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată Ia PMB cu nr. 1799737/5.12.2019
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 13545/6.12.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate
privind executarea Iucrării: „Executarea Iucrărilor de branament de gaze naturale
pentru imobilul situat pe Str. Amidonului, nr.1O-12, sectorul 2, Bucuresti", conform
Certificatului de urbanism nr ‘,vă comunicăm următoarele:
1. In baza informaţiilor din documentaţîa depusă de đumneavoastră, respectiv:

a) Certificat de urbanism nr i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notif]cării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia

Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sectorul 2.

2. Urmare verificării pe teren din data de 12.12.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea de bransament se va executa subteran, în trotuar i carosabil, pe o
Iungime de 9 m având ca punct de Iegătură reţeaua existentă în carosabilul din
Strada Amidonului, în dreptul imobilului cu nr.11, până Ia Iimita din dreapta a
imobilului cu nr.10-12, în trotuar, ca punct final;

b) pe traseul Iucrării i în vecinătatea traseuiui Iucrării nu există spaţii verzi sau
arborilarbusti plantaţi.

3. In urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz,
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului
domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform
celor speciflcate în Anexa nr.3 Ia HCGMB nr. 220119.04.2018 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 ad. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de
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protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
d) În baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material

d e nd ro Iog ic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

Simona-Mariana POPA
DIRECTOR

Tntocmit:
Alexandru NICOLAE

Expert

17. ÜEĽ î3î

Red: A.N../4ex.-16.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB

la data de

lţŮi )UBd. Regna Elżsabeta nr 47 cod poştal 050013, sedar 5, Bucureşt România



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1800607/13603

Către: SC ROOA Rezidenţia SRL, Bulevardul Ion MIHALACHE, nr. 41-43, sectorul 1

Spre ştiinţă: ADP Sector 1, Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sectorul 1

Referitor Ia cererea dumneavoastră înregistrată Ia PMB cu nr. 1800607/9.12.2019
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.13603/1O.12.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate
privind executarea Iucrării „Bransament electric subteran pentru imobilul situat în
oseaua Bucuresti-Târgoviste, nr. 26, sectorul 1, conform Certificatului de urbanism
cu nr. r - - ‘vă comunicăm următoarele:
1. ln baza informaţiilor dIn documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv:

a) Certificatului de urbanism cu nr. J i planuri
anexe;

b) memohul tehnic;
c) clasarea Notificării r r - emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucu reşti;
d) avizele/acorduhle individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) avizul de traseu emis de ADP sectorul 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 12.12.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de totală de 54 m, dintre care 26 m
pe domeniul public, având ca punct de manonare reţeaua de distribuţie a energiei
electrice existentă pe strada Dirijorului, până Ia limita din stânga a imobilului de Ia
nr. 26, pe Iatura din strada Dirijorului, ca punct flnal.

b) Iucrarea se va executa pe trotuar, unde în dreptul imobilului de Ia nr, 26 există o
platbandă de aliniament de aproximativ 60 cm Iăţime ş în dreptul numerelor pare
unde se va executa bransamentul există încă două platbande similare, cu
dimensiunea de aproximativ 60 cm i vegetaţie spontană.

3. În urma analizei documentaţiei depuse si a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) Tn situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz,
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) Tn timpul executării Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lm între
conductă i axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului Iucrării, conform
prevederilorSR 8591/1997 Reţele edilitare subterane, condiţii de amplasare.

c) In dreptul arborelui din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se va executa
manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă
sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
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Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea
pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea
ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din dotare.

d) Tn cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finaľzarea Iucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului Iucrărfl,
veţi avea obfl.gaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

f) La flnalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţUlor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande,
pastile, alveole, etc.)

h) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului
domeniului public în care se specifică condiţflle de Iucru pe timp friguros, conform
celor specificate în Anexa nr. 3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea
“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea ş execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare & stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
conform art. 4, lit, b din Anexa 1 Ia HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de
protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

j) Benef]ciarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării
i pentru respectarea condiţiilor din aviz.

k) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material
d end ro Iog ic.

1) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

Simona2flşrrn OPA
DIRE OR E EC TIV

Întocmit:
Alexandru NICOLAE

Expjj

Red: A.N./4ex.-16.12.2019 - prezentul aviz a ĺost postat pe site-uI PMB

a dala de

Bd, Regina Ehsabeta nr 47. pcştal 050013, sedor 5, Bucureşb, România I
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către: SC Electro Tiron SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: domnului'
ADP 1, Bulevardul Poligrafiei, nr.4, sectorul 1

i iI

Nr. 1800486/13605 L U. VŁĽ JJ

Referitor Ia cererea dumneavoastră înregistrată Ia PMB cu nr. 180486/9.12.2019 şi
Ia Direcţia de Mediu cu nr. 13605/10.12.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate
privind executarea Iucrării: „Executie bransament electric subteran pentru imobilul
situat pe Str. Petru MAIOR, nr. 17-19, sectorul 1, Bucuresti", conform Certificatului
de urbanism nr. -— ‚vă comunicăm următoarele:
1. ln baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv:

a) CeilWcat de urbanism nr. - r i i planuri anexe;
b) Memoriului tehníc;
c) Clasarea Notiflcării nr. -

Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP 1.

‘emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

2. Urmare verificării pe teren din data de 12.12.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea de bransament se va executa subteran, în trotuar i carosabil, pe o
Iungime de aproximativ 15 m, dintre care 3 m pe domeniul public. Bransamentul va
fi pozat Ia limita din dreapta a imobilului cu nr. 17-19.
Manonarea Ia reţeaua existentă în strada Petru MAIOR se va realiza Ia stâlpul de
joasă tensiune aflat la Iimita de proprietate a imobilelor cu nr. 14 i 16.

b) pe traseul Iucrării i în vecinătatea traseului Iucrării nu există spaţii verzi sau
arbori/arbuti plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) Tn situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz,
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) ln cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului
domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform
celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea
“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia lucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".
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c) Nerespectarea celor menţionate în prezentui aviz de specialitate va fi sancţionată
conform art 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaietare material
dendrologic.

e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterfl.

Si .Marięna POPA
ÓTorr ECUTIV

Tntocmit:
Aiexandru NiCOLAE

Expert

Red: A.N..14 ex.-16.12.2019 - prezentul aviz a íost postat pe site-uI PMB

Ia daţa de
1?. 0re

Bd. Regina Elisabeta nr. 47 cod poştal 050013. sedar 5, Bucureşti, Románia I i



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Dírecţia de Mediu

ĽW

Către: E-Distribuţie Muntenia, Bulevardul Mircea VODĂ, nr. 30, sectorul 3

Spre ştiinţă: domnului str Dr. Haralambie BOTESCU, nr. 12,
sectorul 5

Administraţia străzilor- Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sectorul 1
ADP 1, Bulevardul Poligraflei, nr4, sectorul 1

Nr. 1801105/1364

Referitor ia cererea dumneavoastră înregistrată Ia PMS cu nr. 1801588/10.12.2019
şi ia Direcţia de Mediu cu nr. 13642J1t12.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate
privind executarea Iucrării: „Amenajare bransament electric subteran pentru imobilul
situat pe Drumul Vârful Berivoiul Mare, nr. 76 J, sectorul 1, Bucureti", conform
Certificatului de urbanism nr. - ‚ vă comunicăm
următoarele:
1. in baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv:

a) Certificat de urbanism nr. Ł njr.n - -

- 1 i planuh anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notifcării nr. - emisă de Agenţia pentru Protecţia

Mediului Bucureşti;
d) Avizeleiacordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor.

2. Urmare verificării pe teren din data de 12.12.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) iucrarea de bransament se va executa subteran, pe o Iungime de aproximativ 12 m
având ca punct de manonare reţeaua existentă din Drumui Vâďul Berivoiul Mare.
BranamentuI se va realiza in dreptul imobiluiui cu număr impar către str. Piscul
RUSULUI, până ia iimita din stânga a imobiIuiui cu nr. 76 J.

b) pe traseul iucrării ş în vecinătatea traseului Iucrării nu există spaţii verzi sau
arbori/arbusti piantaţi.

3, In urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) Tn situaţia în care apar modifĺcări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz,
aveţi obligaţia soiicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) In cazui execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anuiui
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul administratorului
domeniuiui public in care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform
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celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 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, lit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de

protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
d) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material

de ndro Iog ic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

Simona-Mariana POPA
DIRECTO EXECUTIV

Întocmit:
Alexandru NICOLAE

Expert

1 7. OEQ 2F

Red: A.N.J6 ex.-16.12.2019 - prezentul aviz a rost postat pe site-uI FMB

Ia data de
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PRIMĂRIA MUNiCIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1801588/13645 L 1), UEĽ 2Jî

Către: sc Best Electroproiect SRL, prin domnul
exemplarului de la registratura PMB

— soticită ridicarea

(.

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor- Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sectorul l
ADP 1, Bulevardul Poligrafiei, nr.4, sectorul 1

Itfl I GbAiI

Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată Ia PMB cu nr. 1801588/10.12.2019
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 13645/11.12.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate
privind executarea Iucrării: „Executie branament electric subteran pentru imobilul
situat pe Str. Cornăţel, nr. 13, sectorul 1. Bucuresti", conform CertiUcatului de
urbanism nr. L. - i, vă comunicăm următoarele:
1. In baza informaţiilor din documentati deDusă de dumneavoastră, respectiv:

a) Certificat de urbanísm nr. .. - -. - i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notiflcării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia

Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 12.12.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea de bransament se va executa subteran, în trotuar i carosabil, pe o
Iungime de 8 m având ca punct de manonare reţeaua existentă în trotuarul din
strada Cornăţel, în dreptul imobilului cu nr. 16, până Ia Iimita din stânga a imobilului
cu nr. 13.

b) pe traseul Iucrării i în vecinătatea traseului Iucrării nu există spaţii verzi sau
arbori/arbusti plantaţi.

3. In urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz,
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului
domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform
celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea
“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".
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c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de
protecţie a spaţflloí verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material
de nd rologic.

e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

Simona-Mariana POPA
DIRECTOR EXECUTIV

??LdIzit

Tntocmit:
Alexandru NICOLAE

Expert

17. BEĽ
Red: A.N.J5 ex.-1O.12.2019 - prezentul aviz a fcst postai pe site-uI PMB

Ia data de

Rd Recina Elisabeta nr. 41 cr,d nostal 050013. sedor 5. Bucuresb. Románia l I
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1801588/13646
21.h DEĹ L.Jt

Către: E-Distńbutie Muntenia pentru SC Geral SF Invest SRL — solicită ridicarea
exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: domnului
ADP 2, Soseaua Electronicii, nr.44, sectorul 2

Referitor Ia cererea dumneavoastră înregistrată Ia PMB cu nr 1801589/10.12.2019
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 13646/11.12.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate
prívind executarea Iucrării: „Executie branament electric subteran pentru imobilul
situat pe Str. Sachelarie Visarion, nr. 55, sectorul 2, Bucuresti", conform
Certificatului de urbanism nr. ‚ vă comunicăm următoarele:
1. În baza informaţiilőr din documentaţia depusă de dumniavoastră, respeciĺv:

a) Certificat de urbanism nr i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr.

Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) Aviz de traseu emis de ADP2.

emisă de Agenţia pentru Protecţia

55.

2. Urmare verificării pe teren din đata de 12.12.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) lucrarea de branament se va executa subteran, în trotuar, pe o Iungime de 25 m
având ca punct de manonare reţeaua existentă în trotuarul din strada Sachelarie
Visarion, în dreptul imobilului cu nr. 51, până la Iimita din stânga a imobilului cu nr

b) pe traseul Iucrării i în vecinătatea traseului Iucrării nu există spaţii verzi sau
arbori/arbusti plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse si a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz,
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului
domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform
celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea
“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti'.
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c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
conform ar[. 4, 11Ł b din Anexa 1 Ia H.C,G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material

dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

Simona-Mariana POPA
DIRECTOR EXECUTIV
2k

ĺntocmit:
Alexandru NICOLAE

Expert

17, ÜEĽî3

Red: A.N../4 ex.-1612.2019 - prczentul aviz a fost postat pe sąe-uI PMB

Ia data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1801591/13647 ź U. QE LJH

Către: E-Distribuţie Muntenia, Bulevardul Mircea VODĂ, nr. 30, sectorul 3 — solicită ridicarea
exemplarului de Ia registratura PMB

Spre stiintă: domnului E
ADP 1, Bulevardul Poligraflei, nr.4, sectorul 1

În urma sohcitării dumneavoastră înregistrată Ia PMB cu nr. 1801591/10.12.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 13647/11.12.2019, prin care soUcitaţi avizul de speciafltaie privind
executarea Iucrării „Racordare Ia reţeaua electrică a Iocului de consum din Str. Mitropolit
VARLAAM, nr.13, sectorul 1, Bucuresti", în conformitate cu Certificatul de urbanism nr.
. — — --

‚ vă comunícăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră respectiv:
a) Certiĺicat de urbanism nr. — ‘

-

i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 12.12.2019 a traseului Jucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, in trotuar, pe o Iungime de aproximativ 4 m pe domeniul
public, Ia Iimita din dreapta a imobilului cu nr. 13. Lungimea totală a cablului va fi de
aproximativ 16 m.
Manonarea se va realiza din stâlpul de joasă tensiune aflatin dreptul imobilului cu nr. 15.

b) Iucrarea se va executa în trotuar;
c) in dreptul imobilului situat pe Str. Mitropoiit VARLAAM, nr.13, s-a constatat existenţa unui

arbore aflat intr-o platbandă de aliniament (aproximativ 60 cm Iăţime), in care se mai află i
vegetaţie spontană pe trotuar, Ia aproximativ 3,5 m de Iimita din dreapta a imobilului.

3. In urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) Tn situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

b) În timpul executărH Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lm între
conductă i axul arborelui situat in vecinătatea traseului Iucrării, conform prevederilor SR
6591/1997 Reţele edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se va executa manual sau
utilizănd o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va Iua măsuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale in jurul
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din
dotare.

d) ln cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
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ăspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

e) In cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea Iucrărilor) se

constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseuiui lucrării, veţi avea

obligaţia inlocuińi exemplarelor uscate şi supodarea contravalorH eventualelor prejudicH

produse prin prăbuşirea acestora
f) Conform prevederilor art. 5, Iit. 1,, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, repubbcată, cu modificările şi
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (piatbande, pastile,

alveole, etc.)
g) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,

prezentul aviz este valabfl numai însoţit de acordul administratorului domeniuiui public in

care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,

autorizarea, coordonarea i execuţia iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti".

h) Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art. 4, iit, b din Anexa 1 ia HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

i) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării i
pentru respectarea condiţülor din aviz.

j) In baza acestui aviz nu se execută iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
k) Prezentui aviz are termen de vaiabilitate 1 an de Ia data emiterii.

Simona-Mariana POPA
DIRECTOR EXECUTIV

Întocmit:
Alexandru NICOLAE

Expert

17, ÜEQ Z]2

Red; A.N./4 ex.-16.1O.2o19 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

la data de

Sd. Regina Eüsabeta nr. 41 cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România .4Ç%



PRIMĂRIA M U NICIPIU LUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1801980/13689
2 R ĎEQ Lstu

-

Către: SC GlobaI Invest Consult Management SRL, os. Pipera Tunari, nr. 2111 bis,
Voluntari, jud. Ilfov

Spre ştiinţă: Administraţia Străzilor, str Domniţa Ancuţa, nr.1, sectorul 1

Referitor Ia cererea dumneavoastră înregistrati PMB cu nr 1801980/11.12.2019O şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 13689/12.12.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate
privind executarea Iucrării. „Execuţie branament apă pentru incendiu, refacerea
racordului de canalizare existent i realizarea unui racord nou pentru imobilul situat
pe Str. Petru RÂRES, nr. 12, sectorul 1, Bucureti", conform Certificatului de
urbanism nr., vă comunicăm următoarele:
1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv:

a) Certificat de urbanism nr i planuh anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) Aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor.

2. Urmare veriUcării pe teren din data de 17.12.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea de bransament pentw alimentarea instalaţiei de stingere a incendiilor se
va executa subteran, în trotuar si carosabil, pe o Iungime de aproximativ 5 m.
BranamentuI va fi pozat pe str, Petru RARE, în dreptul imobilului cu nr. 12.
Racordul de canalizare existent Ia imobilul cu nr. 12, cu o Iungime de 7 m, va fi
înlocuit cu unuI similar, Lucrarea se va executa in subteran, în trotuar i carosabil
va fi pozată pe str, Petru RARES, în dreptul imobilului cu nr 12;

b) pe traseul śucrării i în vecinătatea traseului Iucrării nu există spaţii verzi sau
arboh/arbuti plantaţi.

3. In urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz,
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului
calendaństic, prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul administratorului
domeniului public în care se specifică condiţiile de iucru pe timp friguros, conform
celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea
“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea ş execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti.
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c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de
protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material
d e nd ro Iogic.

e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

Simona-Mariana POPA
DIRECT R XECUTIV

Tntocmit:
Alexandru NICOLAE

Expert

17.tE!I 2]fl

Red: A.N.J5 ex.-17.12.2019 - prezentul aviz a íost postat pe site-uI PMB

Ia data de

Bd. Regina Elisabeta nr 47 ştaI O513, sedor 5. Bucureşt, Romăna S"j S



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1778923,17955071111207,1309811 7'4•43E 2J]

Către — . — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura Primăria
Municipiului Bucuresti
Strada Magnoliei nr. 57-57A

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector 2
Şoseaua Electronicii nr. 44, sector 2, Bucuresti

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia Primăria Municipiului Bucuresti cu nr.
1778923/02.10.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 11207/03.10.2019, completată cu
documentaţia inregistrată Ia Primăria Municipiului Bucuresti cu nr. 1795507/25.11.2019 şi
Ia Direcţia de Mediu cu nr. 13098/26.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate
privind executarea lucrării Branament electric pentru imobilul situat in strada
Magnoliei nr. 57-57A, sector 2", conform Certifîcatului de Urbanism nr.

vă comunicăm următoarele:
1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) Certif]cat de Urbanism nr. i planuri anexe;
b) Memoriul tehnic;
c) Clasarea Notificărfl nr emisă de Agenţia pentru Protecţia

Mediului Bucurefl;
d) Avizele/acorduńle individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) Aviz de traseu emis de Administratia Domeniului Public Sector 2.

2. Urmare verificării pe teren din data de 16.12.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoareie:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 35m, din nia generală a blocului
15, scara 1 până Ia imobiiul nr. 57-57A din strada Magnoliei;

b) s-a constatat că Iucrarea se execută pe un traseu care străbate spaţiul verde aI
blocului 15, scara 1, în care există vegetaţie i arbori.

3, În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite
AVIZ FAVORABIL

Conditionat de respectarea următoarelor conditii:
a) În situaţia în care apar modiflcări ale proiectului, ulterior emiterfl prezentului aviz,

aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei ucrărilor.
b) În timpul executărfl Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lm între

cablul electric i axul flecăwi arbore situat in vecinătatea traseuiui iucrării,
conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de
amplasare.

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se va executa manual
sau utilizănd o tehnologie adaptatâ condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul
radicular aI matedalului dendrologic. ln timpul Iucrărilor constructorul va Iua măsuri
de protejare a materiaiuiui dendroiogic, se va evita depunerea pământului sau altor
materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin
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manevrarea utilajelor din dotare.
d) În cazul În care este secţionat sistemul radicuiar ai materialului dendrologic sunteţi

răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.
e) În cazul în care Îfl urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de la finahzarea Iucrărilor) se

constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului Iucrării,
veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi supodarea contravalorii
eventualelor prejudich produse prin prăbuşirea acestora

f) La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaUa refacerii spaţiului verde afectat de realizarea
proiectului (inciusiv plantare iarbă/gazon).

g) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intraviianul localităţilor, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obflgaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţHlor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande,
pastile, alveole, etc.)

h) In cazul execuţiei proiectului În perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului
calendaristic, prezentui aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului
domeniului public în care se specifică condiţUle 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'.

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

j) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrărfl
i pentru respectarea condiţiilor din aviz.

k) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material
dend rol og ic.

1) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterü.

DIRECTOR EXECUTIV,
Sin,gé8-M ŕiqia POPA

Întocmit:
Alexand. Anca

Red:Ci /3ex-17 122019 - prezenlul aviz a fost postat pe site-uI PMB
ht1piwsnvpnb consuItare/ave arboh in_consultare php
pe data de 70. ĐEQ 13Ł.

Bd.ReghaElsabeta nr 47cdpoştaIOC13sector5.BucureştiRomâia - /“
TeI: 021.305.55.00
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1782771/1796220/11655/13153
26. DEQ LJL'J

Către:

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia cererea dvs. inregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1782771/15.10.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 11055/16.l0.2019, completată cu documentaţia inregistrată Ia P.M.B, cu nr
1796220/26.11.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 13158127.11.2019, prin care solicitaţi avizul de
specialitate privind executarea Iucrării, AIimentare cu energie electrică a imobilului situat pe
str. I.D. Mendeleev nr. 33, sector 1, Bucuresti", conform C.U. nr.

vă comunicăm următoarele:

fn baza infonnaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuń anexe;
b) Memońului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acorduńle individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1;

2. Urmare verificării pe teren din data de 17.12.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de aprox. 50m, din PT1624 existent in
Iateralul imobilului situat Ia nr 34 pe str. I.D. Mendeleev, continuă prin trotuarul numerelor
pare, carosabil i trotuarul numerelor impare, până în dreptul proprietăţii ce urmează să fie
branat de Ia nr 33, Ia Iimita din dreapta a acesteia.

b) pe traseul Iucrărü i în vecinătate traseului Iucrărü nu există spaţii verzi sau arbori/arbuti
plantaţi.

C 3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor condith:

a) În situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterh prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitărü revizuirü avizului inainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) Conform prevedeńlor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţülor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modiflcările şi
completările ulterioare, persoanele fizice si juridice au obligaţia să nu diminueze
supmfetele spaţiilor veszi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

c) in cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifică condhflle de Iucru pe timp friguros, conform celor speciticate in Anexa

Bd. Regfla EIabeta .w. 47, cod poştaIOSOOl3, sedor5, Bucweşii. Rnăa
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nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i

stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".
d) Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform

art, 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.R. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţülor

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
e) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

f) Prezentul aviz este valabil numai insoţh de avizul Ministerului Culturti i Identităţii
Naţionale.

g) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterfl.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

2 ‚ Întocmit:
Exp. Anca

20. DEQ 231

Red;ĄAj3ex.-1812.2019 - prezentul aviz a fost postai pe siţe-uI PMB
pe dala de

Bd Regna Eltsabela nr. 41. cod poşW 0500i3, secto5. Buasreşti, Rn& /‘
Tel:021.305.55.OO E
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr 1788328/1802755/12328/13747 2 BEĽ1YL

Către:
(solicită ridicarea exemplaruiw ue Ia registratura PMB)

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-duí Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia cererea dvs. inregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1788328/31.10.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 12328/01.11.2019, campletată cu documentaţia inregistrată la PM.B. cu nr.
1802755/12.12.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 13747/13.12.2019, prin care solicitaţi avizul de
specialitate privind executarea lucrării „Bransament electric subteran pentru imobilul din
strada Fabrica de Cărămidă nr 5D, sector 1, Bucuresti", conform AL nr

‚vă comunicăm următoarele:

1. b baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) memońui tehnic;
c) clasarea Notiflcărfl nr, emisă de Agenţía pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1;

2. Urmare verificării pe teren din data de 17.i2.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 25m, având ca punct de pornire stâlpul
de joasă tensiune existent pe trotuarul numerelor pare a străzii Fabrica de Cărămidă,
continuă prin carosabil i până Ia nou BMPT amplasat Ia Iimita de proprietate situată Ia
numărul potaI 5D.

b) !n proximitatea Iucrărilor există vegetaţie precum si arbori.
3, In urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVQRABIŁ
Conditionat de resţ)ectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulteńor emiteńi prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirfl avizului inainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) In timpul executării Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lmintre cablul
electric i axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului IucrărH, conform prevederilor
3!? 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condŕţü de amplasare.

c) In dreptul arborilor din vecinätatea traseului Iucrării, săpătura se va executa manuai sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţülor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al
materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va Iua măsuri de protejare a
materia)u)ui dendroiogic, se va evita depunerea pământuiui sau ahor materiale in jurul
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare.

d) In cazul in care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo neĺavorabile.

Bd. Regna aabeta rw. 47. cod poştaIOSOOl3, seotor5, Butureşli, Rom%

TeI: 02130555.00
hItpJNňwě.pmb.m



Íntocmit:
Exp. Anca AIe549dru

20. DEQ 2)]
Red:AAi3ex-20112019 - prezeniul aviz a fost posIat pe sile-uI PMB

pe dala de

Bd. Regna Eleabeta r 47, cai poştal 050013, sedor5, Bucumşti, Româiia

TeI: 02130555 00
hflpitwwwprnb ro

e) În cazul in care in urma veriíicărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea Iucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi in vecinătatea traseului Iucrărh, veţi avea

obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorh eventualelor prejudicfl

produse prin prăbuşirea acestora.
f) La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea

proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).
g) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată. cu modiflcările şi
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze

suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,

alveole, etc.)
h) In cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,

prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifică condiţhle de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa

nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritońul Municipiului Bucureti".

i) Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform

art. 4, lit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
j) Beneficiarul, respectiv eecuţantuI Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării i

pentru respectarea condiţfllor din aviz.
k) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
1) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturfl i Identităţii

Naţionale.
m) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mqriana POPA



PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

‘) I flCP ‘

Nr. 178899511798897112443/13474
Ł4. UĘL

Către :domnul - - u pentru SC LUXTEN LIGHTING

pentru SC E-Visrriouçti ‚vluntenia ÔR

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia cererea dvs. inregistrată Ia P.M.B, cu nr 1788995/04.11.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 12443/05.11.2019, completată cu documentaţia înregistrată Ia P.M.B. cu nr.
1798897104.12.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 13474/05.12.2019, prin care solicitaţi avizul de
specialitate privind executarea Iucrării „Bransament electric pentru imobiiul situat în strada
Dărmăneti nr. 6, sector 1, Bucure$i", conform C.U. nr. din
13.08.2019, vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentatia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr, din i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notiflcăńi nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) aviz de traseu emis de ADP sector 1;

2. Urmare verificării pe teren din data de 17.12.2019 a traseuiui Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, având ca punct de pornire trotuarul numerelor numerelor
impare, din stâlpul de beton LEA JÎ, continuă prin carosabil i trotuarul numerelor pare
până Ia Iimita din dreapta a proprietăţii situate pe str. Dărmănesti nr. 6.

b) Pe ambele trotuare ale străzii Dărmănesti există platbande de aprox. lm iăţime i arbori.
3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modiflcări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitărfl revizuińi avizuiui inainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

b) In timpul executării Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lm intre cablul
electric i axul tiecárui arbore situat in vecinătatea traseuiui Iucrării, conform prevedehlor
SR 8591/1997 Reţ&e edilitare subterane, Condiţii de amp!asare.

c) ln dreptul arbońlor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţülor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialului dendro!ogic. In timpul Iucrărilor constructorul va Iua măsuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau aitor materiale in jurul
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare.

d) In cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo neťavorabile.

e) In cazul în care in urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea Iucrărilor) se

Bd. iegÎa Elisabela nr. 47. cod poştal D513. sedoc5, Bucureşti. Rom&iia
TeI: 021 3055500
hup.Ih.na's.pmb.m



constată uscarea sau präbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului Iucrării, veţi avea

obligaţia înlocuirb exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii

produse prin prăbuşirea acestora.
f) La íinalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea

proiectu(uí (ínclusiv plantare iarbălgazon).
g) Conform prevederilor art. 5, iit. h, din Legea nr. 2412007 privind reglementarea şi

administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificärile şi

completăriie ulterioare, persoaneie fi2ice si juridice au obiigaţia să nu diminueze

suprafeţele spaţülor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,

alveole, etc.)
h) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,

prezentul aviz este valabil numai insout de acordul administratorului domeniului public Tn

care se specifică condiţflle de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,

autorizarea, coordonarea i execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i

stradae) de pe teńtoriul Municipiului Bucureti".
i) Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform

art. 4, lit, b din Anexa 1 ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţfllor

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

j) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrărh i
pentru respectarea condiţiilor din aviz.

k) În baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare materiai dendrologic.

1) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOAËkCJJTIV,
SimonaM ea PQPA

Exp.

20. BEQ2).)
Red:AAiaex.-18.1 1.2019 - prezentul aviz a fast postat pe şite-uI PMO

pe data de

Bd. Regna El5abeta ru 47. cad poştal 050013, sector 5. Bucureşti, Romáia / I

TeI 021.305.5500
http /hvwwpnb ro
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‘şŞJ,'i, 1,
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţća de Meďu

Nr. 17900981125601 14 DEĽ LJvi

Către: M&D CONS INVESTIŢII — solicită ridicarea exemplarului de la registratura Primăria
Municipiului Bucuresti
oseaua Giurgiu nr. 46, Jilava, judeţul Ilfov

Spre ştiinţă:
Administraţia Străzilor
Strada Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1, Bucureti

Administraţia Domeniuiui Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6, Bucuresti

Bd. Regîia EIabeIa nr 47, cod poştaIOSCOl3, sedor5, Bucureşti, Romăiia

TeI: 0213055500
httpihvwwpmb.ro

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia Primăria Municipiului Bucureti cu nr.
1790098106.11.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 12560/07.11.2D19, prin care solicitaţi
avizul de specialitate privind executarea Iucrării „Alimentare cu energie eiectrică a
imobilului din SpIaiuI Independenţei nr. 3191ľ', conform Certificatului de Urbanism
nr. ‚ vă comunicăm următoarele:
1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) Certificat de Urbanism nr. i planuri anexe;
b) Memoriul tehnic;
c) Clasarea NotificărH nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia

Mediului Bucureşti;
d) PIan de coordonare reţele edilitare;
e) Avize de traseu emise de Administraţia Străzilor i Administraţia Domeniului Public

şi Dezvoltare Urbană Sector 6.
2. Urmare verificării pe teren din data de 17.12.2019 a traseului lucrării conform
informaţfllor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 1700m i constă într-un racord
subteran de medie tensiune, intre staţia de transformare 110/10 kv Cotroceni i noul
punct de conexiune PC SEMA, traseul Iucrărfl fiind următorul:

- prin curtea UO Bucuretii Vechi, cu traversarea străzii Economu Cezărescu, apoi prin
trotuarul imobilelor cu numere potaIe pare a acestei străzü, prin trotuarul imobilelor cu
numere postale pare aI străzii Mioriţa, apoi pe strada Economu Atanase Stoicescu, prin
trotuarul imobilelor cu numere potaIe impare, pe Splaiul Independenţei, sensul spre
Centru, până Ia imobilul în cauză.
b) s-a constatat că Iucrarea se execută pe un traseu care străbate trotuarele străzilor
menţionate mai sus, care au plantaţii de aliniament stradal, iar pe Splaiul Independenţei
există spaţiu verde aferent imobiletor.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite
AVIZ FAVORABIL

Conditionat de respectarea următoarelor conditU:



a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterh prezentului aviz,

aveţi obligaţia solicitării revizuirH avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lm între

cablul electric i axul fiecărui arbore situat in vecinătatea traseului Iucrării,

conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edŕ/itare subterane. Condiţii de
amplasare.

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, 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 constructorul va Iua măsuri

de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor
materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin
rnanevrarea utilajelor din dotare.

d) In cazul in care este secţionat sistemul radicular al materkalului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

e) Tn cazul in care în urma verificăńlor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea Iucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea unor arboh af]aţi în vecinătatea traseului Iucrărh,
veţi avea obligaţia inlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii
eventualelor prejudicfl produse prin prăbuşirea acestora

f) La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).

g) Conform prevederilor art 5, lit. h, din Legea nr 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţülor verzi, Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande,
pastile, alveole, etc.)

h) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul administratorului
domeniului public în care se specifică condiţHle de lucru pe timp friguros, conform
celor specificate in Anexa nr3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea
“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti'.

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
conform art. 4, lit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

j) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrărü, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării
i pentru respectarea condiţhlor din aviz.

k) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material
dend rologic.

1) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECT UTIV,

Întocmit

Alexandr A a

Red:C.I i4ex.-17.12.2019 . prezentul aviz a fosl postat pe site-uI PMB

hltpihvww.pmb.roíinstituliijprimada/direcliiţdiroclia nediuiavize arboii in consuItareIavo arboii in ConSuItareDhp
r -
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1790630/1802583/12602/13728 7Ę ÜEĽ 132.'
Către : R&D QUALITY INS TAL GAZ SRL
(Str. Olimpuluî nr. 49A, sector 3, Bucureti)

Către: SC Best Electroproiect S.R.L. — solicită ridicarea exemplarului de Ia
registratura PMB
pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Bd. Regia EIabeIa nr 47, cod poştal 05C013, sector 5, Bucurflti, Romăi
TeI: 021 30555OC
http/Mww.pmb m ‚W UKAS

OlÓ 001

Referitor Ia cererea dvs. inregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1790030/07.11.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 12602i08.11.2019, completată cu documentaţia înregistrată Ia P.M.B. cu nr.
1802583/12.12.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 13728/13.12.2019, prin care solicitaţi avizul de
specialitate privind executarea Iucrării: Branament de gaze naturale pentru imobilul situat în
strađa Ion Neculce nr. 36, sector 1, Bucure$i", conform C.U. nr.

vă comunicăm următoarele:

1. ln baza informaţiilor din documentaţia depusă de đvs., respectiv:
a) C.U. nr. i pianuri anexe;
b) Memoriuiui tehnic;
c) Clasarea Notiflcărh nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acorduńle individuale ale deţinătorilor de reţele ediiitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1;

2. Urmare verificării pe teren din data de 17.12.2019 a traseuiui Iucrării conform
inforrnaţiilor din documentele enumerate antehor, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 9m, pornind din conducta de gaze
naturale existentă pe strada Ion Neculce branamentui tiind pozat Ia aprox. lOm faţă de
Iimita din stânga a proprietăţii situate Ia nr. 36.

b) pe traseul Iucrării nu există spaţii verzi sau arborilarbu$i plantaţi.

3. În urma analizei documentaUei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoareior conditii:

a) Tn situaţia in care apar modificări aie proiectului, ulterior emiterH prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitărfl revizuirfl avizului inainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

b) Conform prevederior art 5, it. h, din Legea nr. 2412007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţiior, repubbcată, cu modiflcăriie şi
compietările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţülor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

c) in cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,



prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului pubUc rn

care se specif]că condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa

nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,

autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i

stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti".
d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform

art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.R. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţülor

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
e) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

f) Prezentul aviz este valabil numai insoţit de avizul Ministerului Culturii i Identităţii

Naţionale.
g) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiteňi.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1791103112655/ 24;DEQ 2J]

Către: LMM ADVISQRY CONSULTING SRL

Strada Tohani nr 2, bloc 33, scara 3, apartament 111, sector 4, Rucureti

Spre ştiinţă: Ađministraţia Domeniului Public Sector 2

Şoseaua Electronicii nr. 44, sector 2, Rucuresti

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia Primăria Municipiuiui Bucureti cu nr.
1791103/11.11.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 12655/12.11.2019, prin care solicitaţi
avizui de specialitate privind executarea Iucrării: „Branament de apă potabilă pentru
imobilul situat pe strada VasiIe Lascăr nr. 202, sector 2", conform ceńifjcatului de
Urbanism nr. ‚ vă comunicăm următoarele:
1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) Certificat de Urbanism nr. i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia

Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare.

2. Urmare verificării pe teren din data de 16.12.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o iungime de 8m pe strada Badea Cârţan
aferent imobilului nr 5-5A, perpendicular pe imobiiul nr. 202 din strada Vasile
Lascăr;

b) pe traseul Iucrării ş în vecinătate traseului Iucrărfl nu există spaţii verzi sau
arbori/arbuti plantaţi.

3. În urma anaiizei documentaţiei depuse si a aspectelor constate pe teren se emite
AVIZ FAVORABIL

Conditionat de respectarea următoarelor condibi:
a) In situaţia in care apar modifIcări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz,

aveţi obiigaţia solicitărfl revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.
b) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modiflcările
şi completările uiterioare, persoanele fizice si juridice au obiigaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţhior verzi. Astfel este interzisă betonarea spatilor verzi (platbande,
pastile, alveole, etc.)

_____ _______ _______ __________________

Bd. Regiia EJabeta nr 47. cod poştal 050013. sedar5, Bucureşti, Romăa
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) În ćzul ex&uţiei proiectului În perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului

calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului

domeniului public În care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform

celor specificate in 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".

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de

protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

e) În baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaietare materiai

dendrologic.
f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterH.
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L I I PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Lk. ULL nj

Către: LMM ADVISQRY CQNSULTING SRL

Strada Tohani nr. 2, bloc 33, scara 3, apartament 111. sector 4, Bucuresti

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector 2

Şoseaua Electronicfl nr 44, sector 2, Bucureti

Bd. Regîia EIabeta nr 47, cod poştal 050013, sedor5, Bucureşti, Rom&a
TeI; 021305.5500
http./NAWJ.pmb w

Nr. 179111i1126561

Referitor Ia cererea dvs. inregistrată Ia Primăria Municipiului Bucureti cu nr.
1791111/11.11.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 12656/12.11.2019, prin care solicitaţi
avizul de specialitate privind executarea Iucrării: „Bransament de apă potabilă pentru
imobilul situat pe strađa Vasile Lascăr nr. 202, sector 2111 conform Certificatului de
Urbanism nr. ‚ vă comunicăm următoarele:
1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) Certificat de Urbanism nr. i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr emisă de Agenţia pentw Protecţia

Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare.

2. Urmare verificării pe teren din đata de 16.12.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de Bm pe strada Badea Cârţan,
perpendicular pe imobilul nr. 202 din strada Vasile Lascăr;

b) pe traseui lucrării i în vecinătate traseului Iucrării nu există spaţii verzi sau
arbori/arbu$i plantaţi.

3. Tn urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite
AVIZ FAVORABIL

Conditionat de respectarea următoarelor conditfl:
a) Tn situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterfl prezentului aviz,

aveţi obligaţia solicitărfl revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.
b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din (ntravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modifîcările
şi completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande,
pastile, alveole, etc.)

c) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului
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calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însotit de acordul administratorului

domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform

celor specificate În Anexa nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea

“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de

infrastructură (tehnico-edilitare şÍ stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuretí".

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va f] sancţionată

conform art. 4, lit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de

protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

e) În baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material

dendrologic.
f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

na POPA



PRMĂRIA MUNCIPIULU BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

2-h—UEr41
Nr. 17915901126881

Către: SC GENERAŁ MPM IMPEX SRL soiicită ridicarea exempiarului de Ia
registratura Primăria Municipiului Bucureti
Strada Bascov nr. 8-12, sector 5, Bucuresti

Spre ştiinţă: Primăria Sector 4 - Direcţia Gospođărire Locaiă
Bulevardul Metaiurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4, Bucuresti

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia Primăria Municipiului Bucure$i cu nr
1791590/12.11.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 12688113.11.2019, prin care solicitaţi
avizul de specialitate privind executarea iucrării „Bransament gaze naturale pentru
imobilui din strada Scumpiei nr. 4, sector 4", conform Certificatului de Urbanism nr.

‚ vă comunicăm următoarele:
1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) Certificatul de Urbanism nr. i planuri anexe;
b) Memoriut tehnic;
c) Clasarea NotificărU nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia

Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuaie aie deţinătorilor de reţele edilitare;
e) Aviz de traseu emis de Primăria sector 4;

2. Urmare verificării pe teren din data de 16.12.2ol9atraseului )uiiirii conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) iucrarea se va executa pe o Iungime de 4m, perpendicular pe imobil din reţeaua
aflată în carosabilul străzii Scumpiei, cu subtraversarea parţiaiă a carosabilului i a
trotuarului, ia distanţa de 0,Sm faţă de imobilul nr 2;

b) s-a constatat că în proximitatea Iucrării se ală un arbore.
3. In urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

C a) b situaţia în care apar modificări ale proiectului, uiterior emiterii prezentului aviz,
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizuiui inainte de începerea execuţiei iucrărilor.

b) in timpul executării Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1 .5m
între branamentuI de gaze natural i axul arborelui situat în vecinătatea traseuiui
Iucrării, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii
de amplasare.

c) In dreptul arborelui din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se va executa
manual sau utilizănd o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă
sistemul radicular aI materialuiui dendrologic. În timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea
pământuiui sau altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/wperea
ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

d) In cazul în care este secţionat sistemul radicuiar aI materiaiului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualeie pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

Bd. Regma Ekabeta rw. 47, cod poştal 050313, sector 5, Bucjreşti, Román
TeI: 021305.5500
htlp:/NnwJ.pmbw



e) În cazul în care în urma veriflcărilor ulterioare (24 Iuni de Ia flnalizarea Iucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în vecinătatea traseului Iucrării, veţi
avea obligaţia înlocuirh exemplarului uscat şi suportarea contravalorfl eventualelor
prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia.

f) La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).

g) Conform prevederilor art 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, persoanele fizice i )uridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor varzi, Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande,
pastile, alveole, etc.)

h) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului
domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform
celor specificate in Anexa nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea
“Normelor pentru avizarea, autorĺzarea, coordonarea i execuţia lucrărilor de
infrastructură (tehntco-edilitare ş stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti".

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de
protecţia a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

j) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării
i pentru respectarea condiţiilor din aviz.

k) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material
d end rologic.

1) Prezentul aviz este valabil numai insoţit de avizul Ministerului Culturii I Identităţfl
Naţionale.

m) Frezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTO,Ş4.(ĘÇUIIV,
Simona$tári,na

‘ś ĺntocmit:
AIexAnca

Red:Ç.Ii3ex.-17,12.2019 - prezenlul a& a fosl postal pe siIe-ul FMB EĽ î3
httpihvww pmb.roiinstiIutWprniana/dieddWectanediuIavearbcn_wi_consu!tar&avearbod_in_consuítare.php L U' U

pedatade

Bd. Regna Dabda rr 41cod poştaIO500l3, sedDr 5, DucureşlŁ Rouüia -

________________

Te&021.30555D0 1z ‘
http /Wnwpmbro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către: Faveo Consulting — solicită ridicarea exempiarului de Ia registratura Primăria
Municipiului Bucureti
Prelungirea Ghencea nr 25, camera 8 i 10, sector 6, Bucuresti

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public şi Dezvoitare Urbană Sector 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6, Bucuresti

Bd. Rega EIabeIa nr 47, cod poştal 050013. sedor5, BucuiU, Romáa
TeI: 021305.5500
httpiNşvv.pmbm

Nr. 17931631128511 LJL'J

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia Primăria Municipiului Bucure$i cu nr.
1793163/15.11.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 12851/18.11.2019, prin care solicitaţi
avizul de specialitate privind executarea Iucrări. „ Extindere conductă i branament
gaze naturale pe strada Drumul Valea Cricovului nr. 137, sector 6", conform
Certificatuiui de Urbanism nr ‚ vă comunicăm următoarele:
1. b baza informaţiilor đin đocumentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) Certificat de Urbanism nr i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificăhi nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia

Mediului Bucureşti;
d) PIan de coordonare reţele edilitare;
e) Aviz de traseu emis de Administraţia Domeniuiui Public şi Dezvoltare Urbană

Sector 6.
2. Urmare verificării pe teren din data de 16.12.2019 a traseului Iucrării conform
informaţfllor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 77,5m (70m extindere i 7,5m
branament), pornind din PC aflat în vecinătatea imobilului nr. 116-120, prin
carosabilul Drumului Valea Cricovuiui i pe proprietăţile IE 203557, IE 200996, IE
200993, IE 209918, IE 209907, iE 203216 până Ia imobilul nr. 137.

b) pe traseul Iucrării i in vecinătate traseului Iucrării nu există spaţii verzi sau
arbori/arbuti plantaţi.

3, În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite
AVIZ FAVORABIL

Conditionat de respectarea următoarelor conditii:
a) În situaţia în care apar modif]cări ale proiectului, ulterior emiterfl prezentului aviz,

aveţi obligaţia solicitărfl revizuirü avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.
b) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 2412007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiiior verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modiflcările
şi completările ulterioare, persoanele flzice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi, Astfel este interzisă betonarea spaţiior verzi (platbande,
pastile, alveole, etc.)

c) In cazul execuţiei proiectuiui in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului
domeniului pubIi in care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform
celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.ą4.2018 privind aprobarea



DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-' iana POPA

Întocmit
Alexandru

RedC.I.ţSex-17.12.2010 - prezenlul aviz a fost postal pe sile-uI FMB
bflp:ţţw,w.pmb.roţinstituIiL'prima nald irectiiĺdirecha ned iu(avze arbońnconsuItare/ave arborinconsullare. php
pedatade . 20. DEQ 2JP

-J

84 egisa EIabeta rc 47, cod poştal 050013. sed 5. Bucureşli. Rar

îei:021.30555.0O
hftpIÍwww.pmb,m

UKA5

“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia lucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
conform art 4, 111, b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

e) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material
dend rologi c.

f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1793582112877 24 U[Ľ ZJL'J

Către: SC AVI PROD GRUP SRL
(solicită ridicarea răspunsului de Ia registratura PMB)

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2

Referitor Ia cererea dvs. inrjtrată Ia P.M.B, cu nr 1793582/18.11.2019 şi Ia Direcţiad
Mediu cu nr. 12877/19.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrărü:
1,Extindere conductă gaze naturale i branamente pe strada Ziduri Intre Vii, sector 2,
Bucuresti", conform C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:

În baza informaţiilor din đocumentatia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) PIan de coordonare reţele edilitare
d) Clasarea Notiticării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
e) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de re;ele edilitare;
f) avizul favorabil emis de ADP şector 2;

2. Urmare veriticării pe teren din data de 17.12.2019 a traseului Iucrării conform
informaţü!or din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele;

a) Iucrarea de extindere gaze naturale se va executa subteran, pe o Iungime de 114m,
pornind din conducta existentă în carosabilul străzii Ziduri Intre Vii intersecţie cu Intrarea
Ceptura i continuând pe strada Ziduri Intre Vii până Ia imobilul situat Ia nr. 55.
BranamentuI va avea aprox.2m si se va cupla Ia noua conductă proiectată

b) pe traseul Iucrării i in vecinătate traseului Iucrărh există vegetaţie spontană.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditü:

a) În situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulterčor emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului inainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

b) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu moditîcările şi
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia sä nu diminueze
supmfeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

c) In cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţhle de Iucw pe timp friguros, conform celor speciflcate in Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr 220f19.04201B privind aprobarea “Norrnelor pentru avizarea,
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autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructurä (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va f sancţionată conform
art. 4, Iit, b din Anexa 1 la HC.G.MB. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţülor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

e) In baza acestui aviz nu se execută Iucrărk de deĺrişare sau toaletare material dendroiogic.
f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.
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Bd. Reg,a EIabeta rr 47. cod poştal 050013, sed 5. 8ucumş. Roruân ľ
Tel:021.30555.0O
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

24. DEQ zj;.j
Către : SC M1RAL INS TAL COMPANY SRL

A(eea Marius Emanoil Buteică nr 18-20, sector 3

Spre ştiinţă:
. Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1

PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii
Verzi - B-dul Met&urgiei nr 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

l,;-i U

Nr. 1793796 I 12903 l

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1793796/19i1.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 12903/2011.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării
„Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale i branamente pe Calea Văcăre$i i str.
Povestei nr. 10, sector 4", conform C.U. nr. vă comunicăm
următoarele:

łn baza informaţiilor din documentaţia depusă de đvs., respectiv:
a) C.U, nr i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notiflcărü nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) plan de coordonare reţele edilitare;
e) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edibtare;
V aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor;
g) aviz de traseu emis de DGL sector 4.

2. Urmare verificării pe teren din data đe 16.12.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 75Dm;
b) Iucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul Căii Văcăreti, pe partea

imobilelor cu nr. impare, continuă prin carosabilul CăH Văcăre$i, apoi prin str. Povestei
(drum de pământ), până Ia aproximativ 55m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţü;

c) Iucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament din Calea Văcăreti
i vegetaţiei spontane din vecinătatea str. Povestei.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVQRABIL
Conditionat de respectarea următoarelor condiţii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirfl avizului inainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) )n timpui executărfl lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lm—1.5m intre
conductă i axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului Iucrărfl, conform
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane, Condiţii de ampiasare.

c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al
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materialu!ui dendrologic. b timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a

materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul

trunchiului arborilor şi rănirealruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din

dotare,
d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi

răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabiie.

e) In cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea Iucrărilor) se

constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflah în vecinătatea traseului Iucrării, veţi avea

obligaţia inlocuińi exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii

produse prin prăbuşirea acestora.

fl Conform prevederilor ad. 5, Iit. h, din Legea nr 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţülor verzi. Asťel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

g) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,

prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în

care se specifică condiţüle de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa

nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normeĺor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea ş execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art. 4, Iit, b din Anexa 1 fa H.C.&M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţii)or
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

i) Beneflciarul, respectiv executantul Iucrărü, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării i
pentru respectarea condiţülor din aviz.

j) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterü.

DJRECTOR EXECUTJV,
Simona-MatiąilţPPjA

j t)J Ţ" Intocmřt:
Exp. Roxana PARASCA

20. DEĽ ‘1..

Red:P.RJSex.-1 7.12.2019 - prezentul avz a ĺast pastat pe site-uI PMB
pe data de

Bd. Regna Elisabeta nr 47. cod poştai 0S0013. sector 5, Bucureşt, Românfa ?;:z P1
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

24. DEQ 2J2]
Către : SC G1NICON SRL - Str. Modestiei nr 62 sector 1

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr 1, sector 1

DIRECTOĄSflWJJV,
Simona-Şf$'S —

1' - Intocmít:
S Exp. Roxana PARASCA

Red:P.Rí4ex.-17. ttentulaviz
a fost postat pe site-uI PMB a

pe data de

I,aiiI

Nr. 17940131129041

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1794013ĺ19.11.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 1 2g04/20. 11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării:
‚Extindere reţea de distribu;ie a gazelor naturale i branamente pe os. Săiaj
(subtraversare) i pe terenul cu IE 200233, str. Pucheni nr 105 D, sector 5", conform C.U.
nr. - ‚ vă comunicăm următoarele:
1. In baza informaţiilDr din documentaUa depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor.

2. Urmare verificării pe teren din data de 16.12.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior1 s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 89m;
b) lucrarea se va executa din conducta existentă în os. SăIaj, prin terenul cu IE 200233

(drum de pământ), până Ia aproximativ lm faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii;
c) pe traseul Iucrării şi în vecinătate traseului Iucrării nu există spaţii verzi i arboriIarbuti

plantaţi.
3. In urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) b situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor,

b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratowlui domeniului public în
care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 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.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţülor
verzi de pe teritodul Municipiului Bucureşti.

d) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabiiitate 1 an de Ia data emiterii.

Bd. Regina Bisabeta nr 47, cod po$aI 050013, sedor 5, Bucureşd, România



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1794048/12906 24. OEQ 2J13
Cätre: E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA
(solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB)

Spre ştiinţă: -Administraţia străzilor - Str. Domnhla Ancuţa nr 1, sector 1

ADP Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2

Referitor la cererea dvs. înregistrată Ia P.M.a. cu nr. 1794048/19.11.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 12906/20.11.2019, prin care soIicitaţi avizui de specialitate privind executarea Iucrărü
AIimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Oteani nr.3, sector 2,
Bucuresti", conform C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:

In baza informaţiiior din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuń anexe;
b) memohul tehnic;
c) clasarea Notiflcărü nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) plan de coordonare reţele ediiitare;
e) avizele/acorduńle individuale ale deţinătorilor de reţeie edilitare;
f) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucureti;
g) avizul de traseuemis de ADP sector 2;

2. Urmare verificării pe teren din data đe 11.10.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoareie:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 59,,pvând ca punct de pornire PT822
existent subteran adiacent blocului de Iocuinţe nr.20 de pe str. Maina de Pâine, traseul
continuă prin trotuarul numerelor pare, subtraversează Str. Maina de Pâine în dreptul
intersecţiei cu strada Oteani i continuă prin trotuarui numerelor impare până Ia noul
FDCP care se va amplasa în incinta imobilului cu nr. 3 ce urmează să tie branat.

b) in faţa blocuiui nr. 20 situat pe strada Maina de Pâine există o gradină cu arbori i
egetaţie.

3. In urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditü:

a) Tn situaţia in care apar modif]cări ale proiectului, ulterior emiterfl prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) In timpuI executării Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lm între cablul
electric i axul liecărui arbore situat în vecinătatea traseului Iucrării, conform prevederiior
SR 8591/1997 ReţeIe edilitere subterane. Condiţii de amplasare.

c) In dreptui arbońlor din vecinătatea traseului Iucrărfl, săpătura se va executa manuai sau
utilizând o tehnoiogie adaptată condiţfllor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al
mateńalului dendroiogic. În timpul Iucrărilor constructorul va Iua măsuri de protejare a
materialului dendroiogic, se va evita depunerea pământului sau altor materiaie in jurul

Bd. Regiia EIabeta ru. 47. cod poştal 050013. seđor5, Bucuitşti. Romáiia
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trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare.

d) In cazul in care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

e) In cazul in care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finaiizarea Iucrărilor) se
constatä uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi in vecinătatea traseului Iucrărfl, veţi avea
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prăbuşirea acestora.

f) La finalizarea Iucrăriior aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).

g) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările

şi completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze

suprafeţele spaţülor verzi. Astfe( este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande,

pastile, alveole, etc.)
h) In cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,

prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifică condiţiile de Iucru pe timp ĺriguros, conform celor specificate in Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normetor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti".

i) Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
ad. 4, lit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului BucureştĹ

j) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării i
pentru respectarea condiţiilor din aviz.

k) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
1) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTJV,
Sim - rana POPA

ŕUHICIp —

Întocmu:
ţ•# b;,

b Exp. Anca A/exandrur

Red:AĄ/3ex.-19122019 - prezentul aviz a fost postat pe sile-uI PMB 20. DEC. 23
pe data de

BdReaEIabeta rw 47dpoştaIOSOO13seva5ĐuastoştiRomă, Çi? --

TeI: 0213O5.55.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 17944261129451 26. OELJj

Către : SC APA NOVA SA — prin d-na
Str. Tunari nr 60 A, clădirea Stefan ceI Mare, eL 6-, sector 2

Spre ştiinţă: Administratia Domeniului Public şi Dezvoitare Urbană Sector 6
Intrarea Lt. Av Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B, cu nr 1794426/20.11.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 12945/21.11.2019, prin care solicitaţi avizul de speciabtate privind executarea Iucrării
Execuţie racord de canalizare Ia imobilul din str. Ing. Nicolae Teodorescu nr. 29, sector 6",

conform C.U. nr ‚ vă comunicăm următoarele:

1. in baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificărfl nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz emis de ADPDU sector 6;
fl avizul Ministerului Culturii nr.

2. Urmare verificării pe teren din data de 26.11.2019 a traseuiui Iucrării conform
informaţiitor din documentele enumerate antehor, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 8m;
b) Iucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Ing. Nicolae Teodorescu,

perpendicular, până Ia aproximativ 2m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii;
c) Iucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă.

3. În urma anahzei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de resnectarea următoarelor conditü:

a) În situaţia în care apar modif]cări ale proiectului, ulterior emiterü prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) In timpul executării Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lm—1.5m între
conductă i axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului Iucrăńi, conform
prevederilor SR 8591/1997 ReţeIe edihtare subterane, Condiţii de amplasare.

c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseuiui iucrării, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnclogie adaptată condiţhlor din teren care să nu distrugă sistemui radicular aI
materialului dendrologic. In timpul Iucrăriior constructorul va Iua măsuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dota re.

d) In cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.
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e) În cazul în care in urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia fínalizarea Iucrărílor) se

constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea

obligaţia inlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicń

produse prin prăbuşirea acestora.
f) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţHlor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările şi

completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze

suprafeţele spaţülor verzi, Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,

alveole, etc.)
g) In cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,

prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în

care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa

nr3 la HCGMB nr 220/1904.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilítare i

stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti".
h) Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform

art. 4, lit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării ş

pentru respectarea condiţiilor din aviz.

j) ln baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

1<) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterň.

DIRECTOR CUTIV,
Simona$tj$VÇ1%A

:7;

EI%ARASCA

20 ĐEQ 2]fl

Red:PR/Ąex.-17. 12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe sile-uI PMB
• pe dala de

04A0Ą
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1794513/12946 U BEQ 135i

Către : SC AW PROD GRUP SRL
(solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB)

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-du/ Poligrafiei nr. 4, sector l

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1794513/20.11.2019 şi la Direcţia de
Mediu cu nr. 12946121.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrărü:
„Bransament de gaze naturale pentru imobilul situat in strada George Călinescu nr.55,
sector 1, Bucure$i", conform C.U. nr. ‚ vă comunicăm
următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U, nr i planuh anexe;
b) Memońuiui tehnic;
c) Clasarea Notificăńi nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1;

2. Urmare verificării pe teren din data de 17.10.2019 a traseului Iucrării conform
informaţülor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 6m, pomind din conducta de gaze
naturale existentă in strada George Călinescu, noul branament va fi pozat Ia Iimita din
stânga a proprietăţii situate Ia nr. 55.

b) pe traseul Iucrării si in vecinătate traseului Iucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbusti
plantaţi.

3. In urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditü:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterü prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modiflcările şi
completările uiterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţülor verzi. AstfeI este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

c) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratarului domeniului public în
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220ĺ19.04.2018 privind aprobarea “Nonnelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
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stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".
d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform

art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia HC.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor

verzi de pe teritoriul Municipiului BucureştL
e) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

f) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Cultuńi si Identitătii

Nationale.
g) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Exp.
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2.

Direcţia de Mediu

Nr. 17946961130141 L& ULĽLJd

Către : SC APA NOVA SA - prin d-na
Str Tunad nr 60 A, clădirea Stefan ceI Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştünţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligraűei nr. 4, sector 1

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1794696/21.11.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr 13014/22.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării
„Execuţie racord de canalizare Ia imobilul situat pe str. Jimbolia nr. 64, sector 1", conform
C,U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:

1. ĺn baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1;
f) avizul Ministerului Culturii nr

- conformUrmare verificăriĽe teren din data de 16.12.2019 a traseului Iucrării
informaţhlor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 8m;
b) Iucrarea se va executa din conducta existentă în carosabiIu str. Jimbolia, perpendicular,

până la aproximativ 3m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii;
c) Iucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterü prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitărh revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) In timpul executării Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lm—1.5m între
conductă i axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului Iucrărh, conform
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condŕţü de ampĺasare.

c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseuiui Iucrării, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va Iua măsuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale in juwl
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare.

d) In cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

e) In cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de Ia finalizarea Iucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea

1I
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obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorH eventualelor prejudicii

produse prin prăbuşirea acestora
f) La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea

proiectului (inclusiv plantare iarbălgazon).
g) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţüior verzi din intraviianui iocalităţilor, repubkcată, cu modificăriie şi
completările ulterioare, persoanele fizice si juridice au obligaţia să nu diminueze

suprafeţele spaüIor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

h) In cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,

prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condíţíile de lucru pe timp fríguros, conform celor specificate în Anexa

nr3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art. 4, Iit, b din Anexa 1 la H.&G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia IucrărH ş
pentru respectarea condiţiilor din aviz.

k) in baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrolDgic.
1) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-M - a POPA

ĺ7'
‚
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1794821/13015 24, DEQ 231')
Către: BEST ELECTRIC EXPECTATIDN SRL
(Str. Grigore Ion nr.4, sector 3, Bucure$1)

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia cererea dvs. inregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1794821/21.11.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 13015/22.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării
„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Bucegi nr.19, sector 1,
Bucuregi", conform C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:

1. ĺn baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notiflcărü nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) plan de coordonare reţele edilitare;
e) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
f) aviz de traseu emis de ADP sector 1;

2. Urmare verificării pe teren din data de i7.i2.20i9 a traseului Iucrării conform
informaţńlor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) iucrarea de extindere a reţelei de energie electrică de aprox.250 m, din PTS 1012 existent
subteran adiacent blocului nr.403 cu adresa poştală în Calea Griviţei, străbate spaţiul verde
aferent blocului, continuă prin aleea aferentă blocului menţionat, continuă prin trotuarul
numerelor impare aI străzii Bucegi până Ia noul FDCP care va tĺ amplasat in incinta
imobilului situat Ia nr.19 pe str. Bucegi.

b) Lucrarea se execută pe un traseu care străbate spaţiul verde aťerent blocului 403, in
acesta aflându-se vegetaţie şi arbori, De asemenea pe trotuarul numerelor impare al străzii
Bucegi există arbori şi vegetaţie in alveole.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVQRABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia in care apar modiflcări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitădi revizuirfl avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) In timpul executării Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lm între cablul
electric i axul flecărui arbore situat in vecinătatea traseului Iucrării, conform prevederilor
SR 8591/1997 Reţeie edilitare subterane. Condiţii de amplesare.

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţfllor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
mateńalului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale in jurul
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din

Bd. Regiia EIabeta nr. 47. cod poştal 050013, sector5, BucureşU, Rom%a
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dotare.
d) in cazul În care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi

răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de la finalizarea Iucrărilor) se

constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseu(ui (ucrării, veţi avea

obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalońi eventualelor prejudicii

produse prin prăbuşirea acestora.
f) La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea

proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).
g) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modiflcările şi

completärile ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze

suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,

alveole, etc.)
h) In cazul execuţiei proiectului Tn perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,

prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public in

care se specifică condiţflle de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa

nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,

autorizarea, coordonarea i execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i

stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucurestľ.
1) Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform

art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
j) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrărh, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrărfl i

pentru respectarea condiţiilor din aviz.
k) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

1) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emitehi.

DIRECTOR EKECUTIV,
Simona-Maflapa POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1794943! 13018 I 24 ĐEQ 231]

Către SC ELECTROCONS PROIECT SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura
PMB

Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locaiă - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii
Spaţii Verzi - B-dul Met&urgiei nr. 12-18; Grand Arena, eL 1, sector 4

Referitor ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1794943/21.112019 şi ia Direcţia de
Mediu cu nr. 13018/22.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării
‚Alimentare cu energie electrică a imobilelor situate pe str. BIândeti nr. 36, bi. 1 i
str. Gheorghe Condurache nr. 43A, bI. 2, sector 4", conform C.U.
nr. vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentatia depusă de dvs., respectiv;
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) memoriui tehnic;
c) clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) plan de coordonare reţeie edilitare;
e) avizele/acordurile individuaie ale deţinătorilor de reţeie ediliitare;
f) aviz de traseu emis de DGL sector 4.

2. Urmare verificării pe teren din data de 16.12.2019 a traseului iucrării conform
informaţiiior din documentele enumerate anterior1 s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 524m;
b) Iucrarea se va executa din PTZ 2034 existent pe str. Runcu, subtraversează str. Runcu,

continuă prin trotuarul nr. pare aI str. Runcu, prin trotuarul nr. impare aI str. Căp. Eremia
Popescu, subtraversează str. BIăndeti, continuă prin trotuarul nr. pare & str Blândesti,
până Ia aproximativ lm faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii;

c) Iucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.
d)

3, În urma analizei documentaUei depuse si a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de resţjectarea următoarelor condiUi:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentuiui aviz, aveţi
obiigaţia soiicitării revizuirii avizului inainte de inceperea execuţiei iucrărilor.

b) In timpul executării Iucrăń aveţi obłigaţia respectării distanţei minime de lm—1.5m între
cabiul electdc i axui fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului Iucrării, conform
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.

c) in dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnoiogie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialului dendroiogic. In timpul iucrărilor constructorul va Iua măsuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare.
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d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi

răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

e) In cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea Iucrăhlor) se

constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaU în vecinătatea traseului Iucrării, veţi avea

obligaţia înlocuirfl exemplareior uscate şi suportarea contravalorH eventualelor prejudicii

produse prin prăbuşirea acestora.
f) Conform prevedeńlor art. 5, lit. h, din Legea nr, 24i2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările şi

completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obbgaţia să nu diminueze

suprafeţele spaţülor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,

alveole, etc.)
g) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,

prezentul avii este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţHle de lucru pe timp friguros, conform cetor specifĺcate in Anexa

nr.3 Ia HCGMB nr 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,

autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i

stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".
h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform

art. 4, lit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiuluí Bucureşti.

i) Beneflciarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuUa Iucrării i
pentru respectarea condiţiilor din aviz.

j) ln baza acestui aviz nu se execută Iucrări de detrişare sau toaletare material dendrologic.

k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTO&EXECUTIV,
Simo 5'fWi OPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

.?L nr ‘h

Către : SC Best Electroproiect S.R.L. - pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA — solicită ridicarea
exemplarului de Ia regístratura PMB

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţe nr 1, sector 1

DIR$%R EXEtÂĘTIV,
Sîni&MîfőĄ& I4ĎPA

\ 9Wą19W ¶:
Întocmit:

0-

Exp. Roxan ARASCA

Red:P.RJýx.tI122Ol 9 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB ‘2 hr
pe data de

i iI

Nr. 1795006113020 I

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată ia P.Më u nr. 1795006/21.11.2019 şi ia Direcţia de
Mediu cu nr. 13020/22.11.2019, prin care sohcitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării:
‚Alimentarea cu energie electrică prin branęament pentru imobilul din str. Măgura Vulturului
nr. 32, sector 2", conform C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoareie:

În baza informaţiiior din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notiflcării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuaie ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Administrąţa Străzilor.

2. Urmare verificării pe teren din data de 16.12.2019 a traseului
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o iungime de 8m;
b) Iucrarea se va executa din stâlpul existent în str. Măgura Vulturului nr. 34, prin trotuawl nr.

pare ai str. Măgura Vuiturului, până Ia aproximativ 5,5m faţă de iimita din partea stängă a
proprietăţü;

c) pe traseul iucrărH i în vecinătate traseului Iucrării nu există spaţii verzi i arbori/arbuti
plantaţi.

Iucrării conform

3, În urma analizei documentaţiei depuse ş a aspectelor constate pe teren se emite
AVIZ FAVORABIL

Conditionat de respectarea următoarelor condith:
a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi

obligaţia solicitării revizuihi avizului inainte de inceperea execuţiei Iucrădlor.
b) In cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaństic,

prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04,2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea ş execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare ş
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

c) Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de speciahtate va fi sancţionată conform
art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţhlor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) In baza acestui aviz nu se execută Iucrăh de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) ‚‚aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

Bd. Revina flsabeta nr 47. cod oostal 050013 sedor& Bucures Rrmini
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr 1794998/13021 24. DEQ
Către: E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA
(solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB)

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dui Po!igrafiei nr 4, sector 1

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1794998I21.11.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 13021122.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrărb
Branament electric subteran pentru imobilul situat in str. Prahova nr.7A, sector 1,
Bucure$i", conform C.U. nr. vă comunicăm următoarele:

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificărfl nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1;

2. Urmare verificării pe teren din data de 17.12.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anteńor, s-au constat următoarele:

a) Iucmrea se va executa subteran, pe o Iungime de 15m, având ca punct de pornire PTZ
1346, subtraversează strada Prahova ‚ continuă prin trotuarul numerelor impare pănă Ia
noul FDCP situat Ia Iimita din stânga a imobilului de Ia numărul 7A, str. Prahova.

b) Pe trotuarui numerelor pare, în apropierea PÎZ 1346 se află o platbandă de aprox. lm
lăţime in care există arbori.

3, În urma anaHzei documentaţiei depuse si a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) In situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitărh revizuirfl avizului inainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

b) ĺn timpul executării iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lm între cablul
electric si axul fiecărui arbore situat in vecinătatea traseului Iucrărü, conform prevederilor
SR 8591/1997 Reţele edi/itare subterane, Condiţii de ampĺasare.

c) 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
materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale in jurul
trunchiului arborilor şi rănireaÍruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare.

d) In cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

e) In cazul in care in urma veriflcărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea Iucrărilor) se

Bd. Roga EIabeta rv 47, ccd poştal 05l3, settor5, Bucureşli. Rom&i
TeI. 021.30555.00
httpUynw.pmb.m



Íntocmit:
Exp. Anca Alexandru
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constată uscarea sau pii6işirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului Iucrării, veţi avea

obligaţia inlocuirfl exemplarelor uscate şi supodarea contravalorfl eventualelor prejudich

produse prin prăbuşirea acestora
f) La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea

proiectului (inclusiv plantare iarbălgazon).
g) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi

completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze

suprafeţele spaţiilor verzi, Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,

alveole, etc.)
h) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,

prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul administratorului domeniuiui public în

care se specitică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa

nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,

autorizarea, coordonarea i execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i

stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti".
i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform

art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.CflM.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţülor

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării i
pentru respectarea condiţiilor din aviz.

k) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
1) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EKECUTIV,
Simona-Mariana POPA



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1795310(13047 2k BEĽl32)
Către: SC AW PROD QRUP SRL
(solkită Hdicarea răspunsului de Ia registralura PMB)

Spre ştíínţă: ADP Sector 1 - B-duĺ Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia cererea dvs. inregistrată Ia RM.B. cu nr. 1795310/22.11.2019 şi ia Direcţia de
Mediu cu nr. 13047/25.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării
„Bransament đe gaze naturale pentru imobilul situat in strada Salva nr8i, sector 1,
Bucureti", conform C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarete:

in baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) avizele/acorduhle individuale ale deţinătorilor de reţeie edilhare;
e) aviz de traseu emis de ADF sector 1;

2. Urmare verificării pe teren din data de 17.12.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 9m, având ca punct de pomire conducta
de gaze naturaie existentă în strada Salva. BranamentuI va fi pozat ia Iimita din dreapta a
proprietăţii alfate Ia nr. 81.

b) Pe trotuarul din dreptul imobilului situat la nr.B1 se aflä o platbandă cu vegetaţie precum i
un arbore in proximitatea imobiluiui Ia hmita din dreapta a acestuia.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABiL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
C obligaţia solicitării revizuirfl avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor

b) in timpui executării iucrări aveţi obiigaţia respectării distanţei minime de 1.5m intre
conductă i axul fiecărui arbore situat in vecinătatea traseului Iucrării, conform
prevederilor SR 8591/1997 Reţ&e edifltare subterene, Condiţii de amplasare.

c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţhior din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialului dendrologic. In timpul iucrărilor constructorul va iua măsuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământuiui sau aitor materiale in jurul
trunchiuiui arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajeior din
dotare.

d) ln cazul in care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzátori de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

e) In cazul in care in urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea iucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori afiaţi in vecinătatea traseului Iucrării, veţi avea

Bd. Regi,a Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sectar5, Bucureşti, Rom&ia
Te!: 021.3055500
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obligaţia inlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravĺü eventuaIeIprejudicü

produse prin prăbuşirea acestora.
f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia reĺacerfl spaţiului verde afectat de realizarea

proiectului (inclusiv plantare iarbăÍgazon).
g) Conform prevederilor ad. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modiflcările şi

completärile ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţfllor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţflor verzi (platbande, pastile,

alveole, elc.)
h) ln cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 marUe a anului calendaristic,

prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul administratorului domeniului public in

care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform celor speciflcate in Anexa

nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,

autorizarea, coordonarea i execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe ieritoriul Municipiului Bucurestľ'.

i) Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform

art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor

verzi de pe teri(oriul Municipiului Sucureşti.
j) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrärfl, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrărh i

pentru respectarea condiţiilor din aviz.
k) ln baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
1) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EKECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Exp. A0andru

Red:M.i3ex.-20.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe ste-uI PMB 20. ĐEC. Ĺ
pe dala de

3d Regna Ssabeta 47. cod poştal 050013. secl&5. Đucureşli. Ronâiía /
TeI: 021 3055500
hflpiNą.w pnb m
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ţrtrr4 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

7Ą, ĐEQ 2)2)
Către sc AVI PROD GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - 8-dui Poligrefiei nr. 4, sector 1

DIRECTQąECUTIV,
ţ .LSimo an nWPOPA

Red P R / ąë3 prezentul avjz a Íost pastat pe site iI PMB
hQp /Áwiw pm utliipnmanaidirectlűdirectla_medlu]avlze_arbon ‚n çvnsultareiavize arbon n consullare php pe data de

Nr. 17953131130481

r

r

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1795313/22T1.201ii Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 13048/25.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării:
„Branament de gaze naturale pentru imohilul situat pe str. Temięana nr. 17, sector 1",
conforrn C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:
1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U, nr i płanuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1;
f) avizul Ministerului Culturii nr.

2. Urmare verificării pe teren din data de 16.12.2019 a traseului Iucrării conform
informaţülor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 7m;

b) !ucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str Temisana, perpendicuiar,
până Ia aproximativ 4m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii;

c) pe traseul Iucrării i în vecinătate traseului IucrărH nu există spaţii verzi i arbori/arbuti
płantaţi.

3. Tn urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
CondiUonat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) În cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabii numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţhle de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 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 in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 30412009, privind Normeie de protecţie a spaţfllor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) În baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrotogic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

!ntocmit:
a PARASCAExp.p

ü BEC j1

Bd. Regina ElisaWs nr 47, cod pcştal 050013, sedors, Buazeşti, Romania
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“ PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

2 DEĽZ)')

Către : DI. — prin dI. — solicită ridîcarea exemplarului de Ia
registratura PMB

Spre ştiinţă: P54 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciui Monitorizare şi Control - Servicii
Spaţii Verzi - B-dul Metalurgiei nr 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

Nr. 1795779 I 13092 (1788323112329)1

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B, cu nr 1788323/31.10.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 12329/01.11.2019, completată cu documentaţia înregistrată Ia P.M.B. cu nr.
1795779/25.11.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 13092/26.11.2019, prin care solicitaţi avizul de
specialitate privind executarea Iucrării: Branament electric pentru imobilul situat pe str. Gen.
Mihail Cerchez nr. 5, sector 4", conform C.U. nr. ‚ vă comunicăm
următoarele:

1. În baza informaţiiior din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediuiui

Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de DGL sector 4.

2. Urmare verificării pe teren din data de 16.12.2019 a traseului Iucrării conform
informaţhlor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 6m;
b) Iucrarea se va executa din stâlpul existent în trotuarul din dreptui imobiiului cu nr. 7 de pe

str Gen. Mihail Cerchez, până Ia Iimita din partea dreaptă a propdetăţü;
c) pe traseul Iucrării si in vecinătate traseului Iucrării nu există spaţii verzi i arbori/arbuti

plantaţi.

3. ĺn urma anaiizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AV1Z FAVORABIL
CondiHonat de respectarea următoarelor condith:

a) În situatia in care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului inainte de începerea execuţiei iucrăriior.

b) În cazui execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordui administratorului domeniului public in
care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea şi execuţia Iucrărĺlor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucurestľ'.

c) Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiiior
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Bď Regína Oisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sedor 5, Bucureşü, România



d) În baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare materiai dendrologic.
e) Frezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii i Identităţii

Naţionaĺe.
f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterb.

DIRECTOR EXFCUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

o. ÜEĽ i3í

Red:P.R.ĺ4ex.l8l2.2O19 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
htlp./A.vwwpmb rońnstitutii/primah&directli/directia_mediwavize arbod in consuI(are/avize arbo,i in consullare.php pe data de

Bd. Regina Elisabeta nr 47 cod poştal 050013, sector 5, Bucureşt, Románia



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1795722(13093 2 DE Z3)

Către: SC EURO GAZ CONSTRUCT SRL
(Str. Abu nr. 20, sectorul 1, Bucure$i)

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, seclor 1

Referitor ia cererea dvs. inregistrată Ia P.M.B. cu nr 1795722125.11.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 13093/26.11.2019, prin care soiicitaţi avizui de specialitate privind executarea Iucrării:
‚Bransament de gaze naturale pentru imobilul situat in strada Colecţiei nr. 12A, sector 1,
BucuresW', conform C.U. nr. • vă comunicăm următoarele:

In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U, nr i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notiflcărfl nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizeleĺacordurile individuale aie deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1;

2. Urmare verificării pe teren din data de 17.12.2019 a traseului Iucrării conform
infomiaţhlor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 4m, pornind din conducta de gaze
naturaie existentă in carosabiiui străzii Coiecţiei i continuând pănă ia iimita imobiiuiui
situat Ia nr. 12A de pe strada Coiecţiei

b) pe traseul Iucrării i in vecinătate traseului Iucrăńi nu există spaţii verzi sau arbori/arbuti
plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AV1Z FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) b situaţia in care apar modificări aie proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitărfl revizuirfl avizului inainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intraviianul Iocalităţilor, republicată, cu modifĺcările şi
completăriie uiterioare, persoanele flzice i juridice au obligaţia sä nu diminueze
suprafeeIe spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etcj

c) In cazui execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este vaiabil numai insoţit de acordul administratorului domeniului pubbc in
care se specifică condiţflle de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220119.0&2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrăriior de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe tedtodul Municipiului Bucureti'.

Bd. Regha Oisabela nr. 47, cod paştal 05C013. sevtor5, Bucureşti. Romia

TeI: 021.305.55.00
httpJhwnpmbm



DIRECTOR EXECUTIV,

Întocmii:
Exp. Anca AĺeNandru

70. ÜEĽ l3î

Red:ĄN3ex.-20.12.20l9 - prezentul aviz a fost poslat pe site-uI PMB
pe data de

Bd. Regna EIabeta nr 47, cod ştaI O513. sedors, Bunnşti. Ronála

Tel 021 305.5500
hhp:lWnyw.pmb ro

d) Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fl sancţionată conform

art. 4, 11Ł b din Anexa 1 la H.CflMB. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

e) ln baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

24. ÜEĽ 1J]
Către SC APA NOVA SA - prin d-na

Str. Tunari nr 60 A, ciădiree Stefan ceI Mare, ei. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poĺigraťiei nr 4, sector 1

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1795684/25.11.2019 şi Ia Direcţia deMediu cu nr 13096/26.112019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrărü:„Branament de apă pentru imobiiuI situat pe str. Redea nr. 47, sector 1", conform C.U.nr.
‚ vă comunicăm următoarele:

1. in baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U, nr i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia MediuluiBucureşti;
d) Avizele/acorduriie individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 16.12.2019 a traseului iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 9m;
b) Iucrarea se va executa din conducta existentă in carosabilul str. Redea, perpendicular,

până Ia aproximativ 2,5m faţă de iimita din partea dreaptă a proprietăţii;
c) pe traseul Iucrărü ş în vecinătate traseuiui Iucrării nu există spaţii verzi i arbori/arbuti

plantaţi,
3. In urma analizei documentaţiei depuse ş a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor condiUi:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectuiui, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
pbligaţia solicitării revizuirH avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) in cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
strada)e) de pe teritoriul Municipiuiui Bucuresti".

c) Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
ań. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiiior
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) In baza.aęstui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterh.

DIR&
Simon.

lntocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./4ex.-18.12.2019 - prezentul avíz a fast postat pe site-uI PMB 2 a BEC lj;.j
pe data đe

Nr. 1795684113096 I

Bd. Regina Đssabeta nr. 47, cvd poşta 050013. sedor 5. Bucurest. RDrnănia



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

7L BFC ?1.)
Nr. 1795878,17994251307,13551!

Către : SC APA NOVA SA prin d-na — solîcită ridicarea exemp!arului de Ia
registratura PMB

Spre ştiinţă:
. Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1
. Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6

Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6

Referitor Ia cererea dvs. inregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1795678/25.11.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 13097/26.11.2019, completată cu documentaţia inregistrată Ia P.M.8. cu nr.
1799425/05.12.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 13551/06.12.2019, prin care solicitaţi avizul de
specialitate privind executarea Iucrării: ‚Inlocuire reţea publică de apă potabilă pe
str. Lămăeni, sector 6", conform C.U. nr. vă comunicăm
următoarele:

t În baza informaţiiior din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i pianuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea NotificărH nr, emisă de Agenţia pentru Protectia Mediului

Bucureşti;
d) Plan de coordonare reţele edilitare;
e) Avizele/acordurile individuale ale deţinătohlor de reţele edibtare;
fl aviz de traseu emis de Administraţia Străziior;
g) aviz emis de ADPDU sector 6;

2. Urmare verificării pe teren din data de 16.12.2019 a traseului Iucrării conform
infcrmaţiílor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 338m;
b) Iucrarea se va executa în carosabilul str Lămăseni, tronson cuprins intre str Stupca i str.

Orova;
c) se execută 29 de branamente noi, 2 hidranţi de incendiu;
d) pe traseul Iucrării si în vecinătate traseuiui Iucrării nu există spaţii verzi i arbori/arbuti

plantaţi.

3, În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVQRABiL
Conditionat de resoectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuińi avizului inainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţflle de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,

Bd. Reoina Elisabeta nr. 47. cod ocstal 050013. sedor5. Bucuresű. România Iđn i



autorizarea, coordonarea i execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teňtoriul Municipiului Bucureti".

c) Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va f] sancţionată conform
art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 30412009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Frezentul aviz are termen de valabibtate ‘1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR FXECUTIV,
Simojy$a POPA

Întocmu:
* Exp. Roxana PARASCA

20. DEQ 23) 2

20. OEQ 2]2]
Red:PRi5ax-1812.2019 - prezentul aviz a fost postat pe sile-uI PMB
httpiMnv.pmb ro/íns(tuW/prfmaria/dírectĺVdirectia_mediuíavize_arborĺJn_consuIare/avize arbori Jn consuítare.php pe data de

Bd. Reina Ehsabeta nr 47. cod ooswl 050013. sector 5. Bucuresb. România I Đ'% I



Către : D-na

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

2 DEQZ]ia

r

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicü nr. 44, sector 2

DJRECTOR EX ttTIV
Simona-Maria

fl —oiC4ytĄ. ĺntocm,t:

j Exp.paaPĄRASCA
I g' r A —

Red:P.R.I4x.- .122019
- * o

Ĺa fost postat pe site-uI PMB 2 a DECpe data de lJzrJ

1a r

Nr. 1795805 113099(1783063111678)ĺ

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată ia P.M.B. cu nr. 1783063/15.10.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 11678/16.10.2019, completată cu documentaţia înregistrată ia P.M.B. cu nr.
1795805/25.11.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 13099/26.11.2019, prin care solicitaţi avizul de
specialitate privind executarea Iucrării: „Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe
str. Ciobănasului nr. 14, sector 2", conform C.U. nr. ‚ vă comunicăm
următoarele:
1. łn baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale aie deţinătorilor de reţeie edilitare;
e) avkzul favorabii emis de ADP sector 2.

2. Urmare verificării pe teren din data de 16.12.2019 a traseului Iucrării conform
informaţfllor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o iungime de 14m (lOm stâlp + 4m trotuar);
b) Iucrarea se va executa din stâlpul existent in trotuarul din dreptul imobilului cu nr, 16 din

str. CiobănauIui, prin trotuarui nr pare aI str. CiobănauIui, până Ia aproximativ 2m faţă de
Iimita din partea dreaptă a proprietăţii;

c) pe traseul Iucrării i în vecinătate traseului Iucrării nu există spaţii verzi ai arbori/arbuęti
plantati.

3. In urma analizei documentaţiei depuse i a aspecteior constate pe teren se emite
AV1Z FAVORABIL

Conditionat de respectarea următoareior conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ultedor emiterfl prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuidi avizului inainte de inceperea execuţiei Iucrăńlor

b) In cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordui administratorului domeniului public în
care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform ceior speciflcate in Anexa
nr3 ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiuiui Bucuresti".

c) Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de speciaiitate va fi sancţionată conform
art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiuiui Bucureşti.

d) În baza acestutaviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendroiogic.
e) Prezentul âmen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

Bd. Ragina Elisabeta nr 47, cod poştal 050013, seor 5, Bucureşt, România
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1795816 I i3100 (1783214111734)1 1L UFĽ LJĽ3

Către : DI.

Spre ştiinţă: ADP Sector i - B-dul Poligrafiei nr 4, sector 1

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată ia P.M.B. cu nr. 1783214/16.10.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr 11734/17.10.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr.
1795816/25.11.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 13100/26.11.2019, prin care soflcitaţi avizul de
specialitate privind executarea Iucrării „Branęament electric în vederea alimentării cu energie
eiectrică a imobiluiui situat pe str. Duioiei nr. 30, sector 1", conform C.U. nr.

vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) CU, nr i planuri anexe;
b) memoriui tehnic;
c) clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuaie ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 16.12.2019 a traseuiui Iucrării conform
informaţiior din documentete enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o iungime de 17m;
b) Iucrarea se va executa din stâlpul existent în trotuarul din dreptu imobfluui cu nr. 32 din

str Duiosiei, prin trotuarul nr. pare aI str. Duioiei, până Ia Iimita din partea stângă a
proprietăţii;

c) iucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectetor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarełor condiţii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia sohcitărh revizuirii avizului înainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

b) In timpul executării iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lm—1.5m intre
cablui electric i axul fiecărui arbore situat in vecinătatea traseului Iucrării, conform
prevederiior SR 8591/1997 Reţele edŕlitare subterane. Condiţü de amplasare.

c) in dreptul arboriior din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se va executa manual sau
utiiizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialului dendrologic. In timpul iucrărilor constructorul va Iua măsuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul
trunchiului arboriior şi rănirea/ruperea ramudlcr arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare.

d) In cazul in care este secţionat sistemul radicular aI materiaiului dendrologic sunteţi

Bd. Regina Eisabela nr 47, şt 050013, sector 5, Bucure. Rnánia Itii 7iI



răspunzătort de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

e) ln cazul în care în urma verificărilor u!terioare (24 luni de la finahzarea Iucrărilor) se

constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului Íucrării, veţi avea

obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorfl eventualelor prejudicii

produse prin prăbuşirea acestora.
f) Conform prevedehlor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările şi

completările ulterioare, persoaneie fizice i juridice au obligaţia să nu dimtnueze

suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,

alveole, etc.)
g) In cazul execuţiei proiectului ?n perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,

prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul administratoruiui domeniului public în

care se specifică condiţüle de lucru pe timp iriguros, conform ceior specificate in Anexa

nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,

autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i

stradale) de pe teritoriul Municipiuiui Bucuresti'.
h) Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va ti sancţionată conform

art 4, lit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
i) Benef]ciarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării i

pentru respectarea condiţHlor din aviz.
j) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de ia data emiterii.

Întocmŕt:
Exp. Roxana PARASCA

20. ĐEC. i))

Red:P.R./ąex.-18,12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe ste-ul PMB
pe da(a de

MÇi

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

8d Reoina Elisabeta nr 47 cod pcştal O5O13, sedar 5, Buwreşt. Románia



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1796295,1802561 I 13137,13729 (176803419829) I 24 BEQ 23r

Către : SC APA NOVA SA — prîn d-na / dL — solicită ridicarea
exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: PS3-DADP - Serviciul Ađministrarea Domeniului Public
Intrarea Qdobesti nr 5-7 sector 3

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1768034/29.08.2019 şi la Direcţia de
Mediu cu nr. 9829/30.08.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr.
1796295/26.11.2019, 1802561/12.12.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 13137/27.11.2019,
13729/13.12.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrărfl: „Extindere
reţea publică de canalizare pluvială i optimizare reţea publică de canalizare unitară pe
str. Pene Curcanul (între nr. BC i os. Mihai Bravu) i aleea dintre str. MoţHor i str. Pene
Curcanul, sector 3", conform C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:

1. ĺn baza informatiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Plan de coordonare reţele edilitare;
e) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
f) aviz de traseu emis de PS 3.

2. Urmare verificării pe teren din data de 01.11.2019 a traseului lucrării conform
informaţülor din documentele enumerate antedor, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 130m canalizare unitară + 234m
canalizare pluvială;

b) lucrarea se va executa in carosabilul str. Pene Curcanul între imobilul cu nr. 8C i şO5
Mihai Bravu ş pe aleea dintre str Moţilor i str. Pene Curcanul;

c) pe traseul IucrărH i în vecinătate traseului lucrărfl nu există spaţii verzi ş arbori/arbuti
plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse ş a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de resDectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirń avizului înainte de începerea execuţiei Iucrăńlor

b) În cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifică condiţhle de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,

fld. Ŕěgina Elisabeta nr. 47. cod poştal 050013, sedor 5. Bucureşü, Růmănia iaiii



DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmít:
Exp. Roxana PARASCA

2aDEE1

Red:P.RJ4ex.-19.12.2019 - prezenlul aviz a fosl postal pe site-uI PMB
pe data de

autorizarea, cDordonarea şi execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti".

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia HCG.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiuiui Bucureşti.

d) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

6d Regina Elisabeta nr 47 cod poştal 050013, sedor 5, Sucureşti, Romănia



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1795891 1131541 1'.. UŁL tJL

Către SC APA NOVA SA - Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Stefan cel Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Eĺectronicii nr 44, sector 2

ĐIRECTQ#Ék4, IV,
Simon41arianAP4ĄrRed:P.RJ4 -2 .2019- prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB Z U flEc

pe data de

c

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1795891126.11.2019 şi Ia Direcţa de
Mediu cu nr. 13154/2711.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării:
„Executare branęament de apă potabilă pentru imobilul situat pe str. Olimpiadei nr. 21,
sector 2", conform C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:
1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Frotecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) avizul favorabil emis de ADP sector 2;
f) avizul Ministerului Culturh nr.

2. Urmare verificării pe teren din data de 19.12.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 9m;
b) Iucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Olimpiadei, perpendicular,

până Ia aproximativ 2m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii;
c) pe traseul Iucrării ş în vecinătate traseului Iucrării nu există spaţii verzi i arbori/arbuti

plantaţi.
3. In urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Condhionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizuui inainte de începerea execuţjei Iucrăriior.

b) In cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 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.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) In baza acestui aviz nu se execută Iucrăń de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Bd Reqina Elisabeta nr. 47. cod 00121050013. sedor5. Bucurest. România



o
Q



r

o

—.4,,—

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către : SC GINICON SRL
Str. Modestiei nr. 62, sector 1

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Nr. 1796094/13156

24. DEQ iJfl

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1796094/26.11.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 13156/27.11.2019, prin care solicitaţi avizul de speciabtate privind executarea Iucrărü:
„Extindere conductă de gaze naturale i branament pe aleea de acces aferentă biocului
nr.4 pe strada Jiului, sector 1, Bucureti", conform C.U. nr. ‚ vă
comunicăm următoarele:

1. ĺn baza informaţiilor din documentaţia đepusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i pianuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notiticărfl nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizeielacorduhle individuaie ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1

2. Urmare verificării pe teren din data de 17.12.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat urmăloarele:

a) Iucrarea de extindere conductă de gaze naturale (25m) se executa din conducta existentă
pe aleea aferentă biocului nr.56 unde are punctul de conexiune. Conducta va fi montată
subteran pe aleea de acces aferentă blocului 4 situat pe str. Jiului, până în dreptul
imobiluiui cu adresa postală strada Jiului nr.2C. Bransamentul de gaze proiectat va avea
6m si va racorda imobiiul situat pe strada Jiului nr.2C.

b) Pe traseul Iucrărilor nu există vegetaţie. In proximitatea Iucrărilor, în faţa scărh B de pe
strada Jiului nr.4 se afiă o grădină cu arbori (grădina biocului).

3, În urma analizei documentaţiei depuse si a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia in care apar modiflcări aie proiectului, uiterior emiterfl prezentului aviz, aveţi
obhgaţia solicitărü revizuirfl avizului înainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

b) În timpul executărH Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1.5m intre
cconductă i axul fiecărui arbore situat in vecinătatea traseului Iucrării, conform
prevedeńlor 5!? 8591/1997 ReţeIe edihtare subterane, Condiţii de amplasare.

c) in dreptul arbońlor din vecinătatea traseului Iucrărfl, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnoiogie adaptată condiţhlor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materiaiuiui dendrologic. in timpul Iucrărilor constructorul va Iua măsuri de protejare a
materialului dendroiogic, se va evita depunerea pământuiui sau altor materiale in jurul
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arbohlor prin manevrarea utilajelor din
dotare.

Bd. Rega EIabeIa rw. 47, cod pcştal 050013, sectars, Buaireşli, Romáiia

TeI: 021.30555.00
http:(Nn'nv.pmb.m



DIRECTOR EXECUTIV,
Simonae WepPOPA

d) In cazul in care este secţionat sistemul radicuiar aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea Iucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului IucrărH, veţi avea
obligaţia inlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorfl eventualelor prejudicfl
produse prin prăbuşirea acestora.

fl La flnalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia re[acerii spaţiului verde aťectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarbă/ga2on).

g) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţülor verzi din intravilanui Iocalităţilor, republicată, cu moditicările şi
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiiior verzi. Astfel este interzisă belonarea spaţiior verzi (piatbande, pastile,
alveoie, etc.)

h) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifică condiţflle de Iucru pe timp friguros, conťorm celor specificate in Anexa
nr.3 ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată coníorm
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.

j) Beneflciawl, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentw execuţia Iucrärii i
pentru respectarea condiţiilor din aviz.

k) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
1) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emitehi.

Întocmit:
Exp. A,Ixandru

20 ĐEĽ23J

Red:AN3ex.-18.12.2019 - prezeniul aviz a fost postat pe site-uI PMB

Bd. ReqÉ,a Eisabofa rw 47, cod poşlal 050013. sedoţ 5. Buűeşli, Rom&ua

TeI: 02130555.00
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1796843113204
24. DEĽ ZJ.j

Catre:
(

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul PoIigrafiei nr. 4, sector 1

Referitor la cererea dvs. inregistrată Ia RM.B. cu nr. 1796843/27.11.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 13204/28.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării
„Bransament electric subteran pentru imobilul situat in str, Fabrica de Cărămidă nr.7S,
sector 1, Bucuresti", conform C.U. nr. ‚ vă comunicăm
următoarele:

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) plan de coordonare reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1;

2. Urmare verificării pe teren din data de 17.12.2019 a traseului lucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 20m, avănd ca punct de pomire ŁEA JT
existent in trotuarul numerelor pare aI străzii Fabrica de Cărămid, traseul continuă prin
carosabil i până Ia noul BMPT amplasat la Iimita de proprietate situată Ia numărul po1aI
75.

b) Există vegetaţie i platbandă cu arbori in dreptul imobilului situat Ia nr 75, precum i arbori
in alveolă pe trotuarul numerelor pare.

3. Tn urma analizei documentaUei depuse si a aspectelor constate pe teren se emite

C AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterü prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitărü revizuirh avizului înainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

b) In timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lm intre cablul
electric i axul fiecărui arbore situat in vecinătatea traseului Iucrărfl, conform prevederilor
SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţä de amplesare.

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrărü, săpătura se va executa manual sau
utilizánd o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialului dendrologic. ĺn timpul Iucrărilor constructorul va Iua măsuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pămăntului sau altor materiale în jurul
trunchiului arborilor şi rănire&ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare.

Bd. Regia EIabeIa ‚w 47 cod poştaIOSOOl3, sed&5. BucureşU, Roma /
TeI: 0213055500
htlp:IN.ąvv.pmb m
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d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi

răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.
e) In cazul în care in urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea Iucrărilor) se

constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaU în vecinătatea traseului Iucrării, veţi avea
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorfl eventualelor prejudicfl
produse prin prăbuşirea acestora.

O La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).

g) Conform prevederilor art 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţUlor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

h) In cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai Tnsoţit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autońzarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastwctură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe tehtoriul Municipiului Bucuresti.

1) Nerespectarea cetor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304J2009, privínd Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuUa Iucrării i
pentru respectarea condiţiilor din aviz.

k) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
1)__Prezentul aviz are termen de valabilitate lan de Ia data emiterfl.

_____

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana PD

‚łJ.



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1796844/13205 2% DEQ 2J2J
Către : E-Distribuţie Muntenia SA
(Bd. Ion Mihalache nr 321, bI. 11, sc.B, ap.97, sector 1, Bucuresti)

Spre ştünţă: ADP Sector 1 - B-dul Poűgrafiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia RM.B. cu nr. 1796844/27.11.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 13205/28.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării
„Alimentare cu energie electrică a imobilului cu ađresa în str. Panait Istrati nr. 9, sector 1,
Bucure$i", conform C.U. nr ‚ vă comunicăm următoarele:

1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
c a) C.U. nr. i planuri anexe;

b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notiflcărü nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) plan de coordonare reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1;

2. Urmare veńficării pe teren din data de 17.12.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 65m, având ca punct de pomire CD 422
existent Ia intersecţia str. Panait Istrati cu str. Iani Buzoianu i continuă prin trotuarul
numerelor impare aI str. Panait Istrati până Ia noul BMPT amplasat în incinta imobilului
alimentat situat Ia nr. 9.

b) Łucrarea se execută pe un traseu care străbate trotuarul numerelor impare aI str. Panait
Istrati, torutuar în care se regăsesc alveole cu arbori.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

r
a) În situaţia in care apar moditîcări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi

obligaţia solicitărfl revizuirü avizului inainte de începerea execuţiei Iucrărilor.
b) In timpul executărü Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lmintre cabIuI

electric i axul fiecărui arbore situat in vecinătatea traseului Iucrării, conform prevedeńlor
SR 8591/1997 Reţele ediĺitare subterane, Condiţii de amplasare.

c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrărü, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţfllor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialului dendrologic. In timpul Iucrärilor constructorul va Iua măsuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale in jurul
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare.

d) In cazul in care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

Bd. Regha EIabeta ‚v. 47, ttd poşlal O5l3. sedor5. Bucumşli, RnmMia

Tel: 021.3055500
hIlpihw.ůpnbm
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Îniocmit:
Exp. Anca Aĺeyandru

20. BEQ i)1ĺ

Red:AA.I3ex.-20.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe sile-uI PMB
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e) in cazul în care în urma veriťicărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea Iucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului Iucrării, veţi avea
obligaţia înlocuirfl exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudich
produse prin prăbuşirea acestora.

f) La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea
proiectului (inclusiv plantare iarbăĺgazon).

g) Conform prevederilor art 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modiflcările şi
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţfllor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

h) In cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifică condiţiile de lucru pe timp íriguros, conform celor specifîcate in Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţblor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

j) Beneficiarul, respectiv executaniul Iucrärii, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrărfl I
pentru respectarea condiţiilor din aviz.

k) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
1) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1797887 I 13339 I
2&DEQ2J1

Catre : DL

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicŕi nr. 44, sector 2

Referitor ia cererea dvs. înregistrată Ia RM.B. cu nr. 1797887/02.12.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 13339/03.12.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea iucrării:
„Executare bransament de apă potabilă i racord de canaiizare pentru imobilul situat pe
str. Geamandurii nr. 27-29, sector 2", conform C.U. nr. ‚ vă comunicăm
următoarele:
1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;

P c) Ciasarea Notificării nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bucureşti;

d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) avizui favorabfl emis de ADP sector 2.

2. Urmare verificării pe teren din data de 16.12.2019 a traseului iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoareie:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 8m branament + 5m racord;
b) Iucrarea se va executa din conductele existente în carosabilul str. Geamandurii,

perpendicular, până Ia aproximativ lm i 2,5m faţă de Iimita din partea dreaptă a
proprietăţii;

c) pe traseul iucrărü i în vecinătate traseului lucrărü nu există spaţii verzi ş arboriĺarbu$i
piantaţi.

3. In urma analizei documentaţiei depuse i a aspecteior constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor condiUi:

a) În situaţia în care apar modificări aie proiectului, ulterior emiterfl prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirĺi avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) In cazui execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică conditiile de Iucru pe timp friguros, conform ceior specificate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea ş 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.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) In baza acestui aviz nu se execută iucrări de defrişare sau toaletare materiai dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de ia data emiterii.

DIRECTOR ĘECUTIV,
Simona-A4&$h PľOPA

!ntocmit:
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

2 h DEĽ ĹJv

Către : SC Best Electroproiect S.R.L. - pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA — solicită ridicarea
exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii
Spaţii Verzi - B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

Nr. 1798437113367 I

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1798437/03.12.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 13367/04.12.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrărfl:
„Alimentare cu energie electrică a imobiluiui cu adresa str. Luică nr. 152, sector 4", conform
C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) PIan de coordonare reţele edilitare.

2. Urmare verificării pe teren din data de 19.11.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 50m (15m domeniul public + 35m
domeniu privat);

b) Iucrarea se va executa din cablul existent în trotuarul str. Luică din dreptul imobilului cu nr.
130-132, prin trotuarul nr pare aI str. Luică, până Ia Iimita din partea stângă a proprietăţii i
pe proprietate până Ia noua CD i FDCP-uri;

c) pe traseul Iucrării i în vecinătate traseului IucrărH nu există spaţii verzi i arbori/arbuti
plantaţi.

3. în urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
CondiUonat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul administratorului domeniului pubhc in
care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare ş
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.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
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verzi de pe teritoriui Municipiului Bucureşti.
d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

e) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizui Ministerului Culturii i Identităţii Naţionale

şi avizuł/acordul Direcţiei Gospodărire Locală sector 4.
f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de a data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Marana POPA

intocmit:
Exp.RoxanaPARASCA

ĐEQ !Jî)

Red:PRj4ex.-20.12.2019 . prezenlul aviz a fos( postat pe site-uI PMB
pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1798448 I 13368 I 24. DEC 2Jj
Către SC ATF POWER DESIGN S.R.L. - pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA — solicită
ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str Domnifa Ancuţa nr. 1, sector 1

Referitor Ia cererea dvs. inregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1798448/0312.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 13366/04.12.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării
„Aiimentare cu energie electrică a imobilului situat pe bd. Ferdinand I nr. 75-77, sector 2',
conform C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U, nr i planuri
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) plan de coordonare reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor.

2. Urmare verificării pe teren din data de 19.12.2019 a traseului Iucrării conform
informaţülor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 170m;
b) Iucrarea se va executa din PTS la6lexistent în trotuarul bd. Ferdinand I din dreptul

imobilului cu nr. 58, continuă prin trotuarul nr. pare aI bd. Ferdinand 1, subtraversează bd.
Ferdinand I in dreptul imobilelor cu nr, 60 i 63, continuă prin trotuarul nr. impare aI bd.
Ferdinand 1, până Ia aproximativ 5m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţü;

c) Iucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente in aliniament.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

C AVIZ FAVORABIL
CondiUonat de respectarea următoarelor condiHi:

a) În situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterh prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitărü revizuirii avizului înainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

b) In timpul executărfl Iucrăh aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lm—1.5m intre
cablul electric i axul fiecărui arbore situat in vecinătatea traseului Iucrării, conform
prevederilor SR 8591/1997 Reţeĺe ediiitare subterane, condiţii de amplasare.

c) In dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se va executa manual sau
utilizănd o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va Iua măsuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale in jurul
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din
dotare.

d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.
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e) În cazul în care in urma verificărjlor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea Iucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului Iucrării, veţi avea
obligaţia inlocuirh exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicű
produse prin prăbuşirea acestora.

f) Conform prevederilor art 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiiior verzi din intravilanui Iocalităţilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţHlor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

g) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţüle de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate ín Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti".

h) Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.&M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

i) Beneflciarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia IucrărH i
pentru respectarea condiţiilor din aviz.

j) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
k) Prezentul aviz este valabil numai insoţit de avizul Ministerului Culturii i Identităţii

Naţionale.
1) Frezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterb.

D1RECTOREX CUTIV,
Sămona

4
ĄJ*
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a

SCA

2 O DEQ 1J1]

Red:P.RJ4ex-2012.2019 - prezentul aviz a fost postat pe sile-uI PMB
pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

2Ł BEQ

r

( solicită ridicarea de Ia Registratură)

Spre ştiinţă: CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bd. Poligrafiei nr.4, Sector 1, Bucuresti

O Referitor Ia Iucrarea: Bran.şament de apă potabflă i racord de canal pentru imobUul din
strada Panciu nr 52, sector 1, Bucuresti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată ia P.M.B. cu nr. 1801340/10.12.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 13644/11.12.2019, prin care depuneţi în completare actele cerute
prin adresa Direcţiei de Mediu cu nr. 1766007/9492/23.10.2019, prin care solicitaţi avizul de
specialitate privind executarea Iucrării: „ Bransament de apă potabilă ęi racord de cnaI
pentru imobilul din strada Panciu nr. 52, sector 1, Bucure$i „ conform C.U. nr. -.

din 20.06.2019, vă comunicăm următoarele:

1. In baza informaţiilor din documentaţia đepusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. -— din 20.06.2019i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notiflcării nr. - 11.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediuiui

Bucureşti;
d) Avizelelacordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;

C e) aviz de traseu emis de Administraţia ADP sector 1;

2. Urmare verificării pe teren din đata de 17.12.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiiior din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o suprafaţă de 360 mp, în faţa imobilului nr. 52, pe
str. Panciu:

b) pe traseul Iucrării i în vecinătate traseului Iucrării nu există spaţii verzi sau arboriĺarbu$i
plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse ęi a aspecteIor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
CondiUonat de respectarea următoarelor conditii:

a) In situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

Nr. 1801340/13644!
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b) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţHlor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificăriie şi
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
supraf&ele spaEilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

c) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specifĺcate in Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/1904.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucurestľ.

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
ar-t. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

e) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
1) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Si n POPA

Întocmit:
Expert Florentina POPESCUis ex./19. 122019

20 ÜEĽi

- prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1802098/13695 24. DEĘ
‘:-.

Către: SC Grid SitaI SRL, str. Steluţei, nr. 1, sect.1, Bucuresti

Spre ştiinţă: ADP 1, Bulevardul Poligrafiei, nr.4, sectorul 1

Refehtorla cererea dumneavoastră înregistrată Ia PMB cu nr. 1802098/11.12.2019
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 13695/12.12.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate
privind executarea lucrării: „Executie bransament gaze naturale pentru imobilul situat
pe Str. Petru MAIOR, nr. 8, sectorul 1, Bucuresti", conform Ceńificatului de
urbanism nr., vă comunicăm următoarele:
1. In baza informaţiilor đin documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv:

a) certificat de urbanism nr. i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizeleţacordudle individuale ale deţinătorilor de reţele edilśtare;
e) Aviz de traseu emis de ADP 1;
f) Aviz Ministerul Culturii i Identităţii Naţionale cu nr.

2. Urmare verificării pe teren din đata de 17.12.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior1 s-au constat următoarele:

a) Iucrarea de bransament se va executa subteran, în trotuar i carosabil, pe o
Iungime de aproximativ 10 m. Bransamentul va fi pozat la Iimita din stânga a
imobilului cu nr. 8.

b) pe traseul Iucrării I în vecinătatea traseului Iucrării nu există spaţii verzi sau
arbori/arbuti plantaţi.

3, In urma analizei documentaţiei depuse I a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterü prezentului aviz,
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) Tn cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul administratorului
domeniului public în care se speciflcă condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform
celor specif]cate în Anexa nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea
“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia lucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritońul Municipiului Bucureti".

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
conform ań. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material
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d end ro Iog ic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

Simona-Mariana POPA
ECUTIV

Întoçmit:
Alexandru NICOLAE

Expert

2 0. BEQ î32

Red: A.N./4 ex.-17.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB

Ia đata de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1602915/13738 24. DEC. 2J1]

Către: E-Distribuţie Muntenia pentru Creativ Logistic Serv SRL — soiicită ridicarea
exemplaruiui de Ia registratura PMB

doamna E

Spre ştiinţă: Administraţia Străzilor, str. Domniţa Ancuţa, nr. 1, sectorul 1

Referitor ia cererea dumneavoastră înregistrată Ia PMB cu nr 1602915/1112.2019
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 13738/13.12.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate
privind executarea Iucrării: „Execuţie branęament electric subteran pentru imobilul
situat pe Str. Rinocerului, nr. 6, sectorul 5, Bucureęti", conform Certificatuiui de
urbanism nr., vă comunicăm următoarele:
1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv:

a) Certíficat de urbanism nr. i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale aie deţinătorilor de reţele edilitare;
e) Aviz de traseu emis de Administraţia străzilor.

2. Urmare verificării pe teren din data de 17.12.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea de branament se va executa subteran, în trotuar i carosabil, pe o
Iungime de aproximativ 240 m, dintre care 220 m pe domeniui public din str. N. D.
Cocea.

b) BranamentuI va fi pozat Ia Iimita din stânga a imobiluIui cu nr. 6, ieirea din Iatura
str N. D. Cocea, prin trotuarui numerelor impare, carosabil i trotuarul in dreptul
imobilului cu nr, 38 din str. N. D. Cocea, apoi va continua prin trotuarul numerelor
pare până în dreptul postului de transformare nr. 3629, de Ia intersecţia străzilor N.
D. Cocea cu Zeţarilor, unde va subtraversa carosabilul i trotuarul pentru a se
realiza mansonarea.

c) pe traseul Iucrării ş în vecinătatea traseului Iucrării nu există spaţii verzi sau
arboń/arbuti plantaţi.

3. ĺn urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVQRABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentuiui aviz,
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) Tn cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului
domeniului public în care se specifică condiţiile de iucru pe timp friguros, conform
ceior specificate în Anexa nr. 3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea
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“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia lucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare si 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 HCGMB nr 304/2009, privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material
dendrologic.

e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an tie Ia data emiterii.

Simona-Mariana POPA
DIRECTOR E ECUTIV

Tntocmit:
Alexandru NICOLAE

Expert

20. DEQ 7J.i

Red: A.N./4 ex.-18.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB

Ia daţa de
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Nr. 1802911113739 2I. DEQ 2Jl.
Către: SC Powertec Proiect SRL, str. Banu Manta, nr. 2, ap. 5, sect. 1

domnul'

Spre ştiinţă: ADP Sector 1, Bulevardul Poligrafiei nr 4, sector 1

Referitor Ia cererea dumneavoastră înregistrată Ia PMB cu nr. 1802911/12.12.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.13739/13.12.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind
executarea Iucrării „Extindere reţea electrică în vederea alimentării cu energie electrică a
imobilului situat pe str. Muete$i nr. 24, sectorul 1", conform Certificatului de urbanism
nr., vă comunicăm următoarele:
1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv:

a) Certificatului de urbanism nr. i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) plan de coordonare reţele edilitare;
e) avizul favorabil emis de ADP sector 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 17.12.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, în carosabil i trotuar, pe o Iungime de 176 m, având ca
punct de mansonare Postul de transformare cu nr. 4770 din str. Soldat Gh. Pripu, aflat in
apropierea imobilului cu nr. 14, până Ia str. Musetesti, nr. 24, ca punct final;

b) BranamentuI va fi pozat Ia Iimita dreapta a imobilului cu nr. 24, va străbate trotuarul din
dreptul imobilului până Ia intersecţia cu str. Soldat Gh. Pripu, unde va străpunge carosabilul
yi va continua prin trotuarul numerelor pare până Ia Postul de transformare nr. 4770;

c) In dreptul imobilului cu nr 24, Ia Iimita din stânga a proprietăţii există un arbore în trotuar;
d) Pe traseul executării Iucrării nu mai există material dendrologic.

3, In urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) Tn situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitărfl revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) În timpul executărh Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1 m intre cablul
electric ş axul arborelui situat în vecinătatea traseului Iucrărh, conform prevederilor SR
8591/1997 Reţele edilitare subterane, condiţii de amplasare.

c) In dreptul arborelui din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialului dendrologic. În timpul Iucrărilor constructorul va Iua măsuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din
dotare.

d) In cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

e) In cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea Iucrărilor) se

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

r
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constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului IucrărH, veţi avea
obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorb eventualelor prejudicii
produse prin prăbuşirea acestora.

f) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţüle de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti".

g) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

h) Benef]ciarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării i
pentru respectarea condiţiilor din aviz.

i) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
j) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

Tntocmit:
Alexandru NICOLAE

Expert

Red: A,N./4 ex.-18.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe ste-uI PMB

pe data de

29. ĐEQ îJ
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţía de Mediu

Nr. 1803432/13780 2& DEĽ ZJJ

Către: SC RNB lnstal Construct, str, Fabrica de Chibrituri, nr. 24-25, sect.5, Bucuresti
Doamna

Spre ştiinţă: ADP 2, os. Electronicii, nr.44, sectorul 2

Referitor Ia cererea dumneavoastră înregistrată Ia PMB cu nr. 1803432/13.12.2019
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 13780/16.12.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate
privind executarea Iucrării: „Execuţie branęament gaze naturale pentru imobilul situat
pe Str. Lanternei, nr. 1, sectorul 2, Bucuresti", conform Certificatului de urbanism
nr., vă comunicăm următoarele:
1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv:

a) Certificat de urbanism nr. i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) Aviz de traseu emis de ADP 2.

2. Urmare verificării pe teren din data de 17.12.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea de bransament se va executa subteran, în trotuar i carosabil, pe o
Iungime de aproximativ 4 m. BranamentuI va fi pozat Ia Iimita din stânga a
imobilului cu nr. 1.

b) pe traseul Iucrării i în vecinătatea traseului Iucrării nu există spaţii verzi sau
arbori/arbu$i plantaţi.

3. ĺn urma analizei documentaţiei depuse si a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) mn situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz,
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului
domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform
celor speciflcate în Anexa nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 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 HCGMB nr 304/2009, privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material
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. dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterU.

Simona-Mariana POPA
EXECUTIV

Alexandru
Tntocmit:

NiCOLAE
Exped

Red: A.N../4 ex.-17.12.2019 - prezentul aviz a íost postat pe site-ul PMB

la data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

31 ĐEQ231)Nr. 1758228/7441; 1804359/13859

Spre şthnţă:
A.D.P. Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2

Referitor la adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1758228125.0712019 şi la
Direcţia de Mediu cu nr. 7441/26.07.2019, cornpletată prin adresa înregistrată Ia P.M.B cu
nr. 1804359/17.12.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 13859/18.12.2019 prin care solicitaţi
aviz de specia]itate privind executarea lucrării “Alimentare cu energie electrică a imobilului
din str. Poeziei nr. 2, sector 2", în confonriitate cu C.U. nr.

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. din 08.07.2019 i planuri anexe;
b) Mernoriului tehnic;
c) Clasarea Notiflcării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia

Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Primăria Sectorului 3;

2. Urmare verificării pe teren din data de 25.09.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

- lucrarea se va executa pe o Iungime de aproximativ 1 2rn1 prin carosabil i trotuar,
iar pe traseul lucrării i în vecinătatea acestuia nu există spaţii verzi i arbori/arbuti
plantaţi.

3. În urrna analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se ernite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor condiţii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz,
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglemenlarea şi
administrarca spaţńlor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modiflcările
şi completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze

Bd. Regina Elisabeta nr. 47. cxid poştal 050013, sector 5, Bucureşt, RománÉa Iaii
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suprafeţele spaliilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (piatbande.
pastile. alveoie, etc.)

c) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiernbrie - 15 martie a anului
calendaristic. prezentul aviz este valabil numai însoţit de acorduL administratoruiui
domeniuiui pubiic în care se specifică condiţiile de iucru pe tirnp &iguros. conform
celor speciücate în Anexa nr.3 ia HCGMB nr. 220/19.04.20 18 privind aprobarea
“Norrnelor pentru avizarea. autorizarea. eoordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
conform art 4. łit, b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 30412009, privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

e) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare materiai
dendrologic.

f) Prezentui aviz are termen de valabiiitate 1 an de ia data emiterii.

DÍRECTOR EXECUHV,
Si,nona-i f riana POPA

acmil
Experjjjtństina ENACHE

24.DE?

Red.C.E.i3ex. - 20.12.2019 - prezentul avÍz a fost postat pe site-uI PMS
pe data de

. RinaĐi nr 47. 0513, sedor5, Bucureşt, Romšnia
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Direcţia de Mediu

Nr. 1758225/7442; 1804365/13860 3ţ fl[C 2J

Spre ştünţă:
A.D.P. Sector 2
Şos. Electronicü nr. 44, sector 2

(Str. Poeziei nr. 2, sector 2)

iaiii

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

D-nu j

şos

CĂTRE

nr. ‚Bl. ‚sc. ‚ap. ‚sector2

Referitor Ia adresa dvs.. înregistrată la P.M.B cu nr. 1758225/25.07.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 7442/26.07.2019. completată prin adresa înregistrată la P.M.B cu
nr. 1804365/17.12.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 13860/18.12.2019 prin care solicitaţi
aviz de specialitate privind executarea Iucrării “Branament apă potabUă vi realizarea unui
racord de canalizare pentru hnobilului din str. Poeziei nr. 2, secwr 2", în conformitate cu
c.U.
1. În baza informaţiflor din documentaţia depusă de dvs,, respectiv:

a) C.U, nr din 08.07.2019 i planuri anexe;
b) Memorjului tehnic;
c) Clasarea Notificărü nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia

Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Administraţia Domeniului Public sector 2;

2. Urmare verificării pe teren din data de 25.09.2019 a traseului Iucrării canform
informaţiilor diri docurnentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

- lucrarea se va executa pe o lungime de aproximativ 4-5m1 prin carosabii i trotuar,
iar pe traseul lucrării i în vecinătatea acestuia nu există spaţii verzi i arbori/arbuti
plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor condiţii:

a) În situaţia în care apar rnodificări ale proiectului, ulterior erniterii prezentułui aviz,
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
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administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modiRcările
şi completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande.
pastile. alveole. etc.)

c) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului
calendaristic. prezentul aviz este vaLabil nurnai însoţit de acordul administratorului
domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros. conform
celor specificate în Anexa nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea
“Normelor pentru avizarea. autorizarea. coordonarea i execuţia lucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
conform art. 4. lit, b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

e) ln baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material
dendrologic.

f) Prezentul aviz are termen de valabilitate I an de la data emiterii.

DIRECTORĘX4ĘĘJTIV,
Sinw,w-M6rn F&Łi4

i.i
Ţą

ENA CHE

26. DE 2J

Red;CEIsex. - 20.12.2019 - prezeniul aviz a fast pastat pe site-ul PMB
pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr.178368V1795694/11786/13095 31. DEQ 2ďL.

Către: E-Distribuţie Muntenia SA
(Bulevardul Mircea Vodă nr.30, sector 3, Bucureti)

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str DomniLa Ancuţa nr 1, sector 1

Referitor ia cererea dvs. inregistrată ia P.MB. cu nr 1783682117.102019 şi ia Direcţia de
Mediu cu nr 11786/l8.lO.2019, completată cu documentaţia înregistrată Ia P.M.B. cu nr.
1795694/25.11.2019 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 13095/26.11.2019, prin care solicitaţi avizui de
specialitate privind executarea lucrării: „Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa
cu adresa str. Nisipoasă nr.46-52, sector 1, Bucureti", conform C.U. nr.

- 1, vă comunicăm următoarele:

1. În baza informatiilor din documentatia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizeleĺacordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edihtare;
e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucureti;

2. Urmare verificării pe teren đin data de 17.12.2019 a traseului Iucrării conform
infonnaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de aprox. 700mI, pornind din staţia Pipera,
continuă prin carosabilul ş trotuarul str Cimpul Pipera apoi prin incinta imobilului alimentat,
până Ia noile PT, pe un traseu ce străbate parţial incinta imobilului alimentat din str.
Nisipoasa nr. 46-52

b) În proximitatea Iucrărilor există arbori crescuţi spontan precum i vegetaţie spontană.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitădi revizuirü avizului inainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

b) In timpul executărfl Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lm intre cablul
electric i axul fiecărui arbore situat in vecinătatea traseului Iucrărü, conform prevederilor
SR 8591/1997 Reţele edühtare subterane. Condiţii de ampĺasare.

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrărü, săpătura se va executa manual sau
utilizănd o tehnologie adaptată condiţfllor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialului dendrologic. În timpul Iucrărilor constructorui va Iua măsuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din

Bd. Regîia EIabeta nr. 47, cod poştal 050013. sector 5. Bucureşti, Rornáa
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dotare.
d) Tn cazul în care este secţionat sistemul radicular aI materialului dendrologic sunteţi

răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.
e) in cazul in care in urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea Iucrărilor) se

constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aílaţi in vecinătatea traseului Iucrării, veţi avea
obligaţia inlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prăbuşirea acestora.

ľ) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea şi execvţia Iucrărilor de infrastructurâ (tehnico-edilitare şi
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti",

9) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţülor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

h) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării i
pentru respectarea conditiilor din aviz.

i) În baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

j) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona- ariana POPA

Exp.

2 DEĽ2

Red:AAi3ex. 12.2019 - piezentul avu a fost postat pe site-uI PMB
• pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

3 1. ULM

CĂTRE

Spre ştiinţă

s.c APA NOVA BUCURESTIS.A.
Str. Tunari nr 60A, clădirea tefan cel Mare, etajele 6-9, Sector 2

(Str. Ş'os, Gheorghe Ionescu Siseti nr. 6, sector 1)

o

o

Administraţia Domeniului Public Sector 1
B-dul Po1igra1ei nr. 4, sector 1

‚nHt?I

Nr. 1784896/11904/

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1784896/21.10.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 11904/22.10.2019, prin care depuneţi completări solicitate

specialitate pentru executarea Iucrării:

c.U.

prin adresa Direcţiei de Mediu nr. 9831/1 1.10.2019 privind emiterea avizul de

canalizare a imobilulz,i nr. 6 din B-dul Gheorghe Jonescu Siseti, sector 1", conform
“Branament apă potabilă .şi racord

din 25.04.2019, vă comunicăm următoarele

1. în baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U, nr din 25.04.20 19 şi planuri anexe;
b) Memoriului justifkativ;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia

Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) avizul de traseu emis de ADP sector 1;

plantaţi

2. Urmare reverificării pe teren din data de 19.10.2019 a traseului Iucrării
conform infornrnţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat că pe
traseul lucrării ş în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi i arbori/arbuti

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Condiţionat de respectarea următoarelor conditii:

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poşlal 050013, sedor 5, Bucureş, Románia



Cintocrnit:
Exp. IkÍristina ENACHE

2 & DEQ 2JJ
Red:E.C./ 3 ex -20.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe síte-uI PMB

pe daia de

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului
aviz, aveţi obligaţia solicitărü revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei
Iucrărilor.

b) La §nalizarea lucrărilor aveţi obligaţia readucerii terenului la starea iniţială
c) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea

şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu
modificările şi completădle ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia
să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea
spaţilor verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)

d) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul
administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe
timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr.
220/19.04.2018 privind aprobarea “Norrnelor pentru avizarea, autorizarea,
coordonarea i execuţia lucrărilor de infrastructură (telmico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuretť'.

e) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi
sancţionată conform art. 4, lit, b din Mexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
privind Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti.

f) In baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material
dendrologic.

g) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

-- --

DIRECTOR EXECUflV.
Simona

Bd. Regina Bisabeta nr. 47. cod poştal 050013, sector 5, Bucureşt, R&nânia ia
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Către: DSF PROJECT REŢELE SRL — soUcită ridicarea exemplarului de a registratura
Primăria Municipiului Bucuretí
Strada Sabarului nr. 73, Popesti Leordeni, judeţui Ilfov

Spre ştiinţă: Primăria Sector 3 - Direcţia Administrarea Domeniului Pubiic
intrarea Odobesti nr. 5-7, sector 3, Bucuresti

Nr. 17953411130501... 3.L.DEQ 2]J

Referli& Ia cererea dvs. îńregistrată Ia Primăria Municipiului Bucureti cu nr.
1795341/21112019 şi la Direcţia de Mediu cu nr 13050/25.11.2019, prin care solicitaţi
avizui de speciaiitate privind executarea iucrării: „Branament de gaze naturale pentru
imobilul situat pe strada Negoiu nr. 51-51A, sector 3", conform Certificatului de
Urbanism nr. i, vă comunicăm următoarele:
1. În baza informaţiiior din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) Certificat de Urbanism nr. i i planuri anexe;
b) Memoriuiui tehnic;

c) Ciasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia
Mediului Bucureşti;

d) Avizele/acorduńle individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz Primăria sector 3.

2. Urmare verificării pe teren din data de 17.12.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoareie:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 5m, cu subtraversarea parţială a
carosabilului i trotuarul aferent imobilului nr. 51-51A;

b) pe traseul Iucrării i în vecinătate traseuiui Iucrărfl nu există spaţii verzi sau
arborilarbu$i piantaţi.

3. în urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite
AV1Z FAVORABIL

Conditionat de respectarea următoareior conditii:
a) în situaţia în care apar modificări aie proiectului, uitedor emiterii prezentului aviz,

aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului inainte de începerea execuţiei iucrărilor

Bd. RegWia EIabeta .y. 47. cod poştal OSCC13. sector 5, Bucureşti, Rom&a
TeI: 02130555.00
http:(Mvn'.pmb.w



b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr 24/2007 privlKd reglementarea şi

administrarea spaţfllor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările

şi completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze

suprafeţele spaţhior verzi, Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande,

pastile, alveole, etc.)

c) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului

calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului

domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguras, conform

celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea

“Normelor pentru avízarea, autorizarea, coordonarea i execuţia lucrărilor de

infrastructură (tehnico-edilitare i stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

d) Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, bt, b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de

protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

e) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material

dendrologic.

f) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii ş Identităţii

Naţionale.

g) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emterii.

DIRECTOR EXECUTIV

S ba3fąna POPA

: A1
Întocmit:

Exp. Alexca

Red:C.lJ3ex.-3.12.201 9

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB

hHp:Uw.pmbsohnstiIuIiiIpńmariaĺđirecliiJdireçlia mediulavize arbod in consullare/avize arbori in consullare.php

pedatade 21i, DEQ 2))

Bd Regia EIabeta r. 47. cod poştal 050013. sedw 5. Bucureşti, Rria —.

TeI:021.30555.0V
http/Mvpnbro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

31. BEL

Către : SC E-Distribuţie Muntenia SA — pentru dI.
exemplarului de Ia registratura PMB

— soflcită ridicarea

r

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. EIectronicií nr 44, sector 2

‘ECUTIV,
POPA

!ntocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:PRM3MMî2.2O1 9 - prezentul aviz a fost postat pe &te-uI PMB ‘
pe data de

Nr. 1796697 I 13200 I

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1796697/27.11.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 13200/28.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrărń:
‚Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe srtr. Bujorul AIb nr. 96 A, sector 2",
conform C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:
1. łn baza informaţiiior din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucure$i;
d) Avizeleĺacordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) avizul favorabil emis de ADP sector 2.

2. Urmare verificării pe teren din data de 19.12.2019 a traseului lucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 30m;
b) Iucrarea se va executa din cablul existent în carosabilul str Magnoliei, prin cawsabilul

str Magnoliei, până Ia aproximativ 2m faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii;
c) pe traseul Iucrării i în vecinătate traseului Iucrărü nu există spaţii verzi i arborUarbuti

plantaţi.
3. in urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
CondiUonat de respectarea următoarelor condiţii:

a) În situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, ajV
obligaţia solicitărh revizuirii avizului înainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifică condiţüle de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate in Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea si execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialżtate va fi sancţionată conform
art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) in baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

Bd, Reoina Elisabeta nr 47. d posta! 050013. sedor 5. Bucuresö. Románia
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

31. DEC. 2)]

Către : SC AW PROD GRUP SRL — solicită rîdicarea exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia RM.B. cu nr. 1796853/17.112019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 13207/28.11.2019, prin care solicitaţi avizui de speciahtate privind executarea iucrării
„Branament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Horaţiu nr. 16, sector 1",
conform C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) avizete/acordurile individuale aie deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1;
f) avizul Ministerului Cuiturii nr.

2. Urmare verificării pe teren din đata de 19.12.2019 a traseului tucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 12m;
b) Iucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Horaţiu, perpendicular,

până ta aproximativ 0,5m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţii;
c) Iucrarea se va executa fără afectarea arborelui existent în vecinătatea traseului.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia in care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitărh revizuirii avizului inainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) În timpul executărh iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de lm—1.5m între
cablul electric i axul flecărui arbore situat în vecinătatea traseului Iucrărfl, conform
prevederilor SR 8591/1997 Reţe/e ediiitare subterane, Condiţii de amplasare.

c) In dreptul arborelui din vecinătatea traseului iucrării, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicuiar aI
materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va Iua măsuri de protejare a
mateńaluiui dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul
trunchiului arborelui şi rănirea/wperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din
dotare.

d) In cazul in care este secţionat sistemul radicu(ar aI materialului dendrologic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii meteo nefavorabile.

e) În cazui în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea Iucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în vecinătatea traseului Iucrării, veţi avea
obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicH

Nr. 17968531132071

Bd. Regina Eksabe{a nr 47, şI 05r3, sed 5, Btnjre. Ránia
0,4*44 i



DIRECTOR EXECUTIV,

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

7Ę OEQ 2X.

j

Red:P.RJ4ex.-20. 12.2019 - prezentul aviz a fos( pos(at pe site-uI PMB
• pe data de

4ţ.tOĄ

łC%I$I

produse prin prăbuşirea acestuia.
f) Conform prevederilor art. 5, Iít. h, din Legea nr. 24/2007 privind

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată,
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia
suprafeţele spaţiilor verzi, Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi
alveole, etc.)

reglementarea şi
cu modificările şi
să nu diminueze
(platbande, pastile,

g) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public ?n
care se specifică condiţüle de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
ad. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţHlor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

1) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia IucrărH i
pentru respectarea condiţiilor din aviz.

j) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii

POPA

z
v

Bd. Reatna Disabeta nr 47. đ oostal 050013. sedar 5. Bucure$b. Ramănia



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1796854/13208

Către SC AW PROD GRUP SRL
(solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB)

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poiigrafi& nr 4, sector 1

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 179685412711.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr 13208/28.11.2019, prin care solšcštaţi avizut de specialitate privind executarea Iucrării:
„Bransament de gaze naturale pentru imobilul situat in strada Gheorghe Ţiţeică nr.15B,
sector 1, Bucuresti", conform C.U. nr ‚ vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notiflcărb nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor ADP sector;

2. Urmare verificării pe teren din data de 17.12.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior1 s-au constat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 8,5m ‚ pornind din conducta de gaze
naturale existentă pe str. Gheorghe iţeică, străbate carosabilul i trotuawl numerelor pare,
iar branamentuI va fi pozat Ia 05m faţă de Iimita din dreapta a proprietăţii situate Ia nr.
158 pe str. Gheorghe Ţiţeică.

b) pe traseul Iucrărü i in vecinătate traseului Iucrării nu există spaţii verzi sau arboriiarbu$i
plantaţi.

3. ln urma anabzei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
CondWonat de respectarea unnătoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterü prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitărü revizuirfl avizului inainte de inceperea execuţiei Iucrărilor.

b) Conform prevedeňlor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţhlor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modifĺcările şi
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

c) In cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabd numai insoţit de acordul administratorului domeniului public in
care se specif]că condiţüle de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i

Bd. Regna Elsabeta nr. 47. cod poşIaIOScOl3, sedors, Bucumşti, Rom%,ia

TeI: 021.3055500
httpiww.pmbrn



stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".
d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va f] sancţionată conform

art 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

e) ln baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
f) Prezentul aviz este valabil numai insoţit de avizul Ministerului Culturii i Identitäţii

Naţionale.
g) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona- iana POPA

° Îníocmil:

m
Exp. Anca A/aka d'ruw —

2 Q(p:
Red:&&/3ox.-Z3122019 - prezenlul aviz a fost postal pe site-uI PMB
hUpJu.pmb.ronsIituIidpńmańaJdirecUUdireca_medíu/avíze_artohinconsuIt2r&avizearbohínconsuItare.php pe data de

BdRegaEIabeta nr.47codpoştalo500l3sectorsBucumştiRom&,ia
E

TeI: 021.30555.00
htip:lNöirw.pmb.ro
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

O 1, ULL

Către : SC AVI PROD GRUP SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electroniciinr. 44, sector 2

!ntocmii:
Exp. Roxana PARASCA

Red:PR./4ex.-20.12.201 9 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB (
pe data de

i ii

Nr. 1796855113209 I

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1796855/27.11.2019 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 13209/28.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării:
‚Branament de gaze naturaie pentru imobilul situat pe str. G-ral Dimitrie Salmen nr. 5, C2,
sector 2", conform C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:

In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) Memoriuiui tehnic;
c) Clasarea Notiflcărü nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) avizul favorabil emis de ADP sector 2.

2. Urmare verificării pe teren din data de 19.12.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoareie:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 8,5m;
b) Iucrarea se va executa din conducta existentă în carosabiiul str. G-ral Dimitrie Salmen,

perpendicular, până Ia aproximativ 0,5m faţă de Iimita din partea stângă a proprietăţfl;
c) pe traseul Iucrării i în vecinătate traseului Iucrării nu există spaţii verzi i arbori/arbuti

plantaţi.
3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVQRABJL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterü prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) În cazul execuţiei proiectului in perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţHle de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 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.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţblor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) În baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterH.

DIRECTOR,flĘţJjV,
Simoa

Bd. Regina Elisabeta nr 47, poştal 050013, sedor 5. Bucureşb, Románia
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1796856/1 321 o U 1 UĘL LJLF

Către : SCAW PROD GRUP SRL
(solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB)

Spre ştiinţă: ADP Sector 1 - B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Bd. Regha EIabeta nr. 47, cod poştaIOSOOl3, sector 5. Bucureşti. Romia

TeI: 0213055500
htlp:ihwnvpmb.ro

Referitor Ia cererea dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1796856/27.11.2019 şi la Direcţia de
Mediu cu nr. 13210/28.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrărfl:
„Bransament de gaze naturale pentru imobilui situat în strada Mircea Vulcănescu nr. 75,
sector 1, Bucureti', conform C.U. nr. ‚ vă comunicăm
următoarele:

In baza informaVilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notiflcării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1;

2. Urmare veriflcării pe teren din data de 17.12.2019 a traseului Iucrării conform
informaţhlor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de Om, pomind din conducta de gaze
naturale existentă în strada Horaţiu, branamentuI urmând a se poza Ia Iimita imobilului ce
are adresa pe str. Mircea Vulcănescu nr. 75, pe Iatura acestuia din str. Horaţiu.

b) pe traseul Iucrărb i in vecinătate traseului Iucrărü nu există spaţii verzi sau arbori/arbuti
plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitărü revizuirb avizului inainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) Conform prevederilor art. 5, Iit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţülor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, persoanele fizice i juridice au obligaţia să nu diminueze
suprafeţele spaţfllor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile,
alveole, etc.)

c) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai insoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţüle de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normeior pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură' (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".



d) Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionatá conform
art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.CG.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţfllor
verzi de pe teritoriul Municipiuiui Bucureşti.

e) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de deťrişare sau toaletare material dendrologic.
f) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii i Identităţii

Naţionale.
g) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana P PA

Întocmit
Exp. Ancaflxandru

j

2 Ę, DEQ 2323

Red:A&I3ex.12.2Ol9 - prezentul aviz a fast postat pe sile-ul FMB

• pe data de

Bd RenaEJsabeta rr 47.poştalD5O13sadoSBucweşiiRnmäa ľ
I

Tet02130555.OO I

httpIIw pmb ro



Nr. 1796857 I 13211 I

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

il nrn ęr,

Către : SC AW PROD GRUP SRL — soiicîtă ridicarea exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicü nr 44, sector 2

DIRtč?qPĂECUTIV
Si/ona ía POPA

Întocmit:
Exp. oxana PARASCA

• c
/4Ąţ3 2Ç

Ređ:P.RJ4ex.-20. 2.2019 - prezeniul aviz a fast postat pe siie-uI PMB

• pe dala e(

Referitor Ia cererea dvs. înreitrată Ia P.M.B. cu nr. 1796857/27.11.2019 şi la Direcţia de
Mediu cu nr. 13211/28.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării:
„Bransament de gaze naturale pentru imobiłuł situat pe str. Cpt. Juverdeanu nr. 74,
sector 2', conform C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:
1. In baza informaţiilor din documentatia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. i planuri anexe;
b) Memoriuiui tehnic;
c) Clasarea Notificărh nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizeleĺacordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) avizul favorabîl emis de ADP sector 2.

2. Urmare verificării pe teren din data de 19.12.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 3,5m;
b) iucrarea se va executa din conducta existentă in carosabiiul str. Cpt. Juverdeanu,

perpendicular, până Ia aproximativ 0,5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţh;
c) pe traseul Iucrării i în vecinătate traseului Iucrării nu există spaţii verzi i arbori/arbuti

piantaţi.
3, În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Condiţionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia in care apar modificări aie proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi
obíigaţia solicitărü revizuirü avizului inainte de inceperea execuţiei Iucrăriior.

b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniuiui public în
care se specifică condiţhie de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradaie) de pe teritoriul Municipiului Bucureti".

c) Nerespectarea celor menţionate in prezentui aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art. 4, iit, b din Anexa 1 ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normeie de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) În baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendroiogic.
e) Prezentul aviz are termen de vaiabilitate 1 an de Ia data emiterii.

Bd. Rega Elisabeta rrn 47. cod poM 050013. sedor5. Buanşti. Româna
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

3 t OEQ żJJ
MPM IMPEX SRL — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1

DIRECT ‘É'3 TIV,
Simon -Mw PA Întocmit:

ą Exp. Roxana PARASCA

aviz a ĺcst postat pe site-uI PMB

pe đata d.4..0
- GíJ,j

Nr. 1797090 I 13253 I

Către SC GENERAL
PMB

Referitor Ia cererea dvs. inregistrată Ia RM.B, cu nr 1797090/28.11.2019 şi Ia Direćţia de
Mediu cu nr. 13253/29.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării;
„Bransament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. 11 Iunie nr. 75 B, sector 4",
conforrn C.U. nr. ‚ vă comunicăm următoarele:
1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U, nr. i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Bucureşti;
d) Avizele(acordurile individuate ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor.

2. Urmare verificării pe teren din data de 19.12.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) Iucrarea se va executa subteran, pe o Iungime de 2655m;
b) lucrarea se va executa din conducta existentă in carosabilul str. 11 Iunie, perpendicular,

până Ia aproximativ 0,6 faţă de Iimita din partea dreaptă a proprietăţii;
c) pe traseul Iucrării i în vecinătate traseului Iucrării nu există spaţii verzi i arbori/arbu$i

plantaţi.
3. In urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditfl:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterü prezentului aviz, aveţi
obligaţia solicitării revizuirii avizului inainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) ln cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public in
care se specifică condiţHle de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucuresti".

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
ad. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) În baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz este valabil numai insoţit de avizul Ministerului Culturii i Identităţii

Naţionale.
f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

Bd. RegJna Esabeta nr. 47. ctd poslaJ 050013. şedor 5. Buaxesb. Romáza
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 179899811804977113479113862

Către: SC M&D Cons Investiţii SRL, os. Giurgiului, nr. 48B, Jilava, Jud. Ilfov - solicită ridicarea
exemp)aruiui de ia registratura PMB

domnui Bogdan STANESCU

Spre ştiinţă: Administraţia Străzilor, Strada Domniţa Ancuţa 1, Bucureti
ADP Sector 1, Buievardul Poligrafiei nr. 4, sector 1
ADP Sector 2, Soseaua Electronicii, nr. 44, sectorul 2

Referitor Ia cererea dumneavoastră inregistrată Ia PMB cu nr. 1798998/4.12.2019 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr13479/5.12.2019, completată cu documentaţia inregistrată Ia PMB cu nr.
1804977/17.12.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 13862/18.12.2018, prin care solicitaţi avizul de
specialitate privind executarea Iucrării „Extindere reţea electrică în vederea alimentării cu
energie eiectrică a imobiluiui situat pe os. Pipera nr. 61, sectorui 2", conform Certificatuiui
de urbanism nr., vă comunicăm următoarele:
1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv:

a) Certificatului de urbanism nr. i pianuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) plan de coordonare reţeie edilitare;
e) Avizul favorahil emis de Administraţia străzilor;

Avizul favorabil emis de ADP sector 1;
Avizul favorabil emis de ADP sector 2.

2. Urmare verificării pe teren din data de 19.12.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Lucrarea de bransare se va executa subteran, în carosabil i trotuare, pe o Iungime totaiă
de aproximativ 1700 m, dintre care aproximativ 1561 m pe domeniul public;
Mansonarea bransamentului la reţeaua de distribuţie a energiei electrice se va realiza în
trotuarul de Ia intersecţia străzilor Siriului cu Aviator Alexandru Serbănescu, în dreptul
imobilului cu nr 60-62 i a proprietăţii IE 258045;
BranamentuI va subtraversa str. Siriului către str. Aviator Alexandru Serbănescu, prin
trotuarul cu numere pare, în care se află alveole de aproximativ 50 cm IăUme, care conţin
arbori;
Traseul branamentuIui va subtraversa străzile Prometeu i Căpâlna, până Ia intersecţia cu
os. Pipera;
Traseul branamentuIui va continua pe os. Pipera prin trotuawl cu numere impare;
Pasajul suprateran nu va fi afectat;
Pe traseul branamentuIui din os. Pipera, până Ia imobiiul cu nr 61, unde este punctul
final aI traseului, există alveole cu vegetaţie care conţin arbori i platbande cu vegetaţie, de
aproximativ 60 cm Iăţime;

b) BranamentuI va fi pozat Ia Iimita din stânga a imobilului cu nr. 61 din os. Pipera.
3. În urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVQRABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii: -

a) În situatia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterfl prezentului aviz, aveţi

Bd. Reaina Elisaheta nr 47 cM nnstal 050013- sednr 5 RhInirpRIi Rrwnnia



obligaţia solicitărü revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.
b) În timpul executării Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1 m între cablul

electric i axul arborelui situat in vecinătatea traseului Iucrărü, conform prevederilor SR
8591/1997 Reţele edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

c) În dreptui arboreiui din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se va executa manual sau
utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular aI
materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va Iua măsuri de protejare a
materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale in jurul
trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din
dotare.

d) In cazuI în care este secţionat sistemui radicuiar ai materialuIui dendroIogic sunteţi
răspunzători de eventualele pagube prcduse Ia condiţii meteo nefavorabile.

e) In cazul in care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea Iucrărilor) se
constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului Iucrării, veţi avea
obligaţia înlocuirfl exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii
produse prin prăbuşirea acestora.

f) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,
prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în
care se specifică condiţflle de Iucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa
nr.3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea “Normelor pentru avizarea,
autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare i
stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucurestľ'.

g) Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform
art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţülor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucuregi.

h) Beneficiarul, respectiv executantul Iucrării, sunt răspunzători pentru execuţia Iucrării i
pentru respectarea condiţiilor din aviz.

i) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
j) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterfl.

Simona-Mariana POPA
DIRECTOR EXECUTIV

Tntocmit:
Alexandru NICOLAE

Exped

Red: A.N./6 ex.-23.12.2019 - prezentul aviz a ĺost postat pe site-uI PMB

pe data de 26.DEC îî3

Bd. Reina Elisabea nr. 47. cod poştal 050013. sedor 5, Bucureşt, Româna I i I



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1804711/13847
3 t DEĽ LJt

Către: E-Distribuţie Muntenia pentru doamna Alexandra GHEORGHE - solicită ridicarea
exemplarului de Ia registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP 3, os. Mihai Bravu, nr. 428, sectorul 3

Referitor Ia cererea dumneavoastră înregistrată Ia PMB cu nr. 1804711/17.12.2019
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 13847/18.12.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate
privind executarea Iucrării: „Execuţie branament electric pentru imobilul situat pe Str.
Lunca OZUNULUI, nr. 16 A, sectorul 3, Bucuresti", conform Ceńificatului de
urbanism nr., vă comunicăm următoareie:
1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv:

a) Certificat de urbanism nr. i planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) Aviz de traseu emis de ADP 3.

2. Urmare verificării pe teren din data de 20.12.2019 a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea de bransament se va executa subteran, in carosabii, pe o Iungime de
aproximativ 85 m, dintre care 5 m pe domeniul public, care vor subtraversa Drumul
Lunca Târnavei
BranamentuI va fi pozat Ia Iimita din dreapta a imobilului cu nr. 16 A.

b) pe traseul Iucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuti plantaţi.
3. In urma analizei documentaţiei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz,
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) In cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului
domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform
celor specificate în Anexa nr. 3 Ia HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea
“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia Iucrărilor de
infrastructură (tehnico-edilitare ş 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 HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) ĺn baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaietare material

R,l Pnnin rIihn, nr S7 ral rvçtnI flI1i çrtnr fl,.n,rpçti Pr,mni



dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabiiitate 1 an de ia data emiterii.

Tntocmit:
Alexandru NICOLAE

Expert

Red: A.N/4 ex.-2312.2019 - prezentul aviz a ĺost postat pe site-uI PMB

Ia data de 21., OEQ 13Ł)

Simona-Mariana POPA
DIRECT •UTIV

&. Regina Ehsabeta nr. 47 cod poştal 050013, sedor 5, Bucureşt. Romárna



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1805283/13899
3t fl[Q13L3

Către: SC Pantelimon Residential Park SRL, os. Pipera, nr. 48, Pavilion Administrativ, et.
parter, camera 6, sect.2, Bucuresti

domnului Petre FIorin

Spre flinţă: Administraţia Străzilor, str Domniţa Ancuţa, nr.1, sectorul 1

Referitor Ia cererea dumneavoastriînregistrată Ia PMB cu nr. 1805283/18.12.2019
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 13899/19.12.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate
privind executarea Iucrării: „ExecuUe branament apă potabilă pentru imobilul situat
pe os. Pantelimon, nr. 266, sectorul 2, Bucureti", conform Certificatului de
urbanism nr., vă comunicăm următoarele:
1. In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv:

a) Certificat de urbanism nr. i planuri anexe;
b) Memoriul tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordudle individuale ale deţinätorilor de reţele edilitare;
e) Aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor.

2. Urmare verificării pe teren din data de 20.12.2019, a traseului Iucrării conform
informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Iucrarea de branament se va executa subteran, în trotuar i carosabil, pe o
Iungime de aproximativ 7 m;

b) Bransamentul va fi pozat Ia Iimita din stânga a imobilului cu nr. 266;
c) pe traseul Iucrării i în vecinătatea traseului Iucrării nu există spaţii verzi sau

arbori/arbuti plantaţi.
3. In urma analizei documentaUei depuse i a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) In situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz,
aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

b) Tn cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului
calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului
domeniului public în care se specifică condiţiile de Iucru pe timp friguros, conform
celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr 220/19.04.2018 privind aprobarea
“Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea i execuţia lucrărilor 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 HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) In baza acestui aviz nu se execută Iucrări de defrişare sau toaletare material

i86 Reaina Risabeta nr 47 axl miçtzal 050013 s,dnr 5 R,,n,mçli RwTtn



d e nd ro Iog ic.
• e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii.

Simona-Mariana POPA

Alexandru

2 h. OEQ 2J7.

mntocmit:
NICOLAE

Expert

Red: A.N14 ex.-23.12.2019 - prezentul aviz a ĺost postat pe ste-ul PMB

Ia data de

Bd. Regrna Oisabeta nr. 47, poştal 050013. sedor 5, Bucureş Ramánia I4%I


